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Pendahuluan 
Di sini kita akan membahas sedikit mengenai pengelolaan AppServ Sebagai 
WebServer dan Wordpress Sebagai WebBlog, yang di mana merupakan sebuah 
aplikasi yang bisa membuat kita jadi bisa mengerti dan menyenangi dunia blog, atau 
biasa di sebuat dengan para blogger. Sebenarnya blog bisa meningkatkan prestasi dan 
inspirasi kita. Tuangkan semua inspirasi yang kamu miliki ke sebuah blog ☺. 

Kebetulan engine yang pas buat di jadikan WebBlog adalah Wordpress yang cukup di 
gemari di kalangan para blogger, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas 
tentang Wordpress sebagai WebBlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2006 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus 
atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap 
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Persiapan Installasi 

Sebelum Kita mulai installasi wordpress, kita terlebih dahulu meng-install perangkat 
webserver. Perangkat WebServer untuk windows memang cukup simpel, yaitu kita 
tinggal AppServ. AppServ merupakan aplikasi OpenSource yang mendukung untuk di 
jadikan sebuah WebServer.  

Install AppServ 

Pertama yang harus kita lakukan adalah download software AppServ, bisa di 
download di http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/appserv/appserv-win32-
2.5.6.exe. setelah proses download selesai anda setup/install program ini. Jangan lupa 
untuk kasih password mysql nya, demi keamanan database anda ☺. 

 

Setelah proses installasi selesai anda langsung masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap 
installasi wordpress. Yang mana Wordpress merupakan sebuah engine yang 
mendukung Webblog, karena penggunaannya simpel dan mudah di mengerti. 
walaupun kecil tapi Wordpress bisa menampilkan tampilan yang sangat menarik dan 
indah. itu semua tergantung kepada si penggunanya. akan lebih indah kalau si 
penggunanya tau seni dan disain, tapi indah saja tidak penting yang penting adalah 
isinya, blog ga menarik kalau isinya gitu-gitu terus dan jarang di update. agar kita bisa 
menarik pengunjung blog kita kita bikin tampilan blog kita semenarik mungkin dan 
seindah mungkin. tapi itu semua tidak cukup yang penting yang harus kita lakukan 
adalah kita harus membuat suatu tulisan yang menarik dan berguna bagi orang lain 
yang membacanya. 
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Install Wordpress 

proses installasi wordpress bisa di kita mulai dengan men-download terlebih dahulu 
software wordpress nya. untuk download ada dua versi silahkan di pilih :  

Windows : http://wordpress.org/latest.zip  

Linux  : http://wordpress.org/latest.tar.gz. 

Berhubung kita akan install wordpress di windows jadi kita download versi windows 
saja. 

Setelah selesai di download kita mulai installasi. 

yang akan saya terangkan kali ini adalah Installasi Wordpress Local di windows. dan 
menggunakan aplikasi servernya adalah AppServ yang merupakan sebuah aplikasi 
pendukung web server yang Open Source. Lansung ke tahap installasi, dengan meng-
extrack file yang terlah di download tadi ke folder yang di miliki AppServ, Default 
nya folder itu berada di C:\AppServ\www\. biasanya setelah di extrack nama folder 
yang dimiliki Wordpress adalah wordpress. 
Setelah file tersebut di extrack, kemudian anda buat terlebih dahulu Database Name 
nya, yaitu dengan meng-create database. Dengan cara anda masukan alamat 
http://localhost/phpmyadmin di web browser, Phpmyadmin akan meminta login user 
dan Password. 

 

Anda masukan user “root” dan passwordnya sama dengan password yang pada saat 
pertama kali anda meng-install AppServ, yaitu password mysql. Setelah masuk ke 
halam depan phpmyadmin anda buat database dengan cara meng-create database 
dengan nama apa saja sesuai keinginan anda, kalau saya membuat databse yang 
bernama wp. 



 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2006 IlmuKomputer.Com 
 

4

 

setelah create databse maka kita akan membuka atau memanggil folder wordpress itu 
berada. yang harus di pastikan adalah WebServer & MySQL telah berjalan secara 
normal. anda bisa memulai installasi dengan menuliskan http://localhost/wordpress/ di 
webrowser. kemudian akan muncul text “There doesn’t seem to be a wp-config.php 
file. I need this before we can get started. Need more help? We got it. You can create 
a wp-config.php file through a web interface, but this doesn’t work for all server 
setups. The safest way is to manually create the file.” kemudian anda klik create a wp-
config.php file through a web interface untuk meneruskan installasi. tahap 
berikutnya adalah anda melihat persyaratan-persyaratan untuk installasi wordpress. 
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kalau anda menyetujui persyaratan itu maka berikutnya adalah anda klik let’s go! 
untuk meneruskan installasi. kemudian anda di minta untuk mengisi form-form yang 
ada di sana diantaranya adalah : Database Name, yaitu sesuai dengan database yang 
telah kita buat tadi yaitu kalau saya mengisinya dengan wp, karena database yang 
saya buat tadi adalah wp. User Name, user name mysql yang mana username 
defaultnya adalah root, maka anda masukan user root saja di situ. Password, masukan 
password mysql dari user root. Database Host, untuk database host anda masukan 
saja localhost, karena kita menginstallnya lokal.Table Prefix, untuk ini di isi dan ga 
di isi juga gpp. 

 

kalau sudah klik Submit. 

kemudian kalau data yang di isi tadi sudah lengkap dan benar maka akan muncul text 
“All right sparky! You’ve made it through this part of the installation. WordPress can 
now communicate with your database. If you are ready, time now to run the install! “. 
anda klik run the install! untuk meneruskan installasi.tapilan welcome to wordpress 
sudah muncul dan anda klik First Step » untuk lanjut. maka kita akan di minta untuk 
mengisi form yang di dalamnya terdapat form : Weblog title, title yang akan di 
masukan di blog anda contohnya adalah Aminudin.Net. Your e-mail. 
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 masukan alamat e-mail anda. kalau formnya sudah di isi semua maka klik Continue 
to Second Step >> Installasi telah selesai dan dia akan menampilkan User name, 
Password, Login address, untuk password biasanya di kasih secara otomatis. 

 

dan bisa di ubah kalau anda sudah masuk ke halaman adminstrator. 
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kemudian anda sekarang memasuki halaman login adminstrator dengan mengetikan 
http://localhost/wordpress/wp-admin/ kemudian anda masukan Username dan 
Password. 

 

Setelah masuk ke halaman depan user administrator  

 

kemudian anda klik User yang ada di menu di atas untuk merubah password dan 
melengkapi identitas admin.  



 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2006 IlmuKomputer.Com 
 

8

 

anda boleh mengisi semuanya atau nggak juga gpp. tapi lebih baik di isi walaupun 
hanya sebagian. setelah selesai anda klik update profile. 

Coba anda masukan URL http://localhost/wordpress/ di web browser  maka akan 
muncul halaman yang masih segar dan default seperti ini.  
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Installasi beres….. ☺ 

Ubah Bahasa Default Wordpress 

Tapi walau bagaimanapun wordpress mempunyai bahasa yang default adalah B. 
Inggris, berhubung kita orang indonesia dan sangat mencintai bangsanya, ya udah kita 
bisa ganti bahasanya ke B. indonesia. dengan sedikit me-download dan upload file 
yang di sebut dengan “id_ID.mo”. 

id_ID.mo merupakan modul yang dapat merubah tampilan dari bahasa inggris 
menjadi bahasa indonesia. Filenya dapat anda download http://aminudin.net/wp-
includes/languages/id_ID.mo . Kemudian anda upload file tersebut ke folder wp-
includes/languanges/, karena di folder wp-includes belum terdapat folder yang 
bernama languanges, maka anda buat sendiri folder yang bernama languanges 
kemudia upload file yang anda download tadi ke situ. 
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Berikut cara editingnya : 
Buka file wp-config.php, disitu akan anda temukan source php seperti berikut 

< ?php 
// ** MySQL settings ** // 
define('DB_NAME', 'xxx_wrdp1'); // The name of the database 
define('DB_USER', 'xxx_wrdp1'); // Your MySQL username 
define('DB_PASSWORD', 'xxxxx'); // ...and password 
define('DB_HOST', 'localhost'); // 99% chance you won't need to change this value 

// You can have multiple installations in one database if you give each a unique prefix 
$table_prefix = 'wp_'; // Only numbers, letters, and underscores please! 

// Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the 
// chosen language must be installed to wp-includes/languages. 
// For example, install de.mo to wp-includes/languages and set WPLANG to 'de' 
// to enable German language support. 
define ('WPLANG', ''); 

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */ 

define('ABSPATH', dirname(__FILE__).'/'); 
require_once(ABSPATH.'wp-settings.php'); 
?> 

Rubah variabel sesuai nama modul bahasanya menjadi 

define (’WPLANG’, ‘’); –>> define (’WPLANG’, ‘id_ID’); 

coba anda log out kemudian masuk kembali ke halaman login maka akan muncul ke 
ajaiban B. Indonesia ☺ 
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Edit template 

Karena tampilan kurang menarik dan kurang enak di pandang maka hal yang harus 
kita lakukan adalah merubah templatenya yaitu dengan cara sebagai berikut. 

Pertama kita download template yang kita inginkan atau yang kita anggap bagus di 
http://themes.wordpress.net/ . setelah proses pilih-meilih dan download template telah 
selesai, hasil downloadan tadi di extrack ke folder C:\AppServ\www\wordpress\wp-
content\themes\ dan biasanya dia akan terpasang secara otomatis terpasang di pilihan 
template.sesetelah di extrack kemudian anda masuk ke halaman administrator dan 
pilih menu Tampilan.  
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Yang di atas merupakan template yang di pakai sekarang, sedangkan yang di bawah 
adalah template cadangannya. Kalau anda ingin rubah templatenya dengan yang di 
bawah, maka anda tinggal klik template yang di bawah dan jadilah template dari 
webblog kita. Sehingga akan berubah tampilan menunya seperti ini.  
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Apabila anda klik Lihat situs yang ada di atas, itu berarti anda mau liat hasil akhir dari 
situs anda. Kalau di klik yang tadinya default akan berubah sebagai contoh akan 
berubah seperi ini. 
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Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terserah anda… saya yakin 
anda pasti bisa ☺ .  yang pasti satu pesan saya inspirasi menentukan segalanya… 

Referensi dari : 

http://wordpress.org 

http://aminudin.net 
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