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Selamat Pagi, 

Kali ini kita berada di matakuliah Pemrograman Web PHP, pertemuan pertama besama saya 

Ian Lubis.

Saya adalah  seorang praktisi  internet/  website  yang telah berkecimpung dari  tahun 2004 

dengan mendalami teknik HTML, CSS, PHP, MySQL. 

Pembahasan hari ini adalah, Perkenalan, Silabus, Pengenalan PHP 

Mysql.

Siswa dapat melakukan download Silabus pada halaman http://ianbali.wordpress.com/

untuk materi Silabus dalam perkuliahan ini.

Pengantar PHP MYSQL,

PHP  adalah  bahasa  pemrograman  pada  web  server  apache  berbasis  open  source  yang 

banyak di  minati  oleh programmer muda ataupun senior.  PHP sendiri  merupakan bahasa 

pemrograman turunan dari bahasa C. PHP, memiliki teman sejati untuk pengolahan database 

server yaitu MySQL. Penggunaan MySQL yang mudah membuat  integrasi  dua bahasa  ini 

sangat  mudah  sehingga  mereka  merupakan  pasangan  sejati  untuk  pembuatan  sebuah 

website, dan PHP sendiri merupakan singkatan dari "PHP Hypertext Preprocessor".

Keunggulan PHP,

Keunggulan php yaitu dari segi koneksi nya sangat handal, baik terkoneksi dengan banyak 

database server yang ada sekarang dan php sendiri tidak begitu banyak memakan CPU Load 

Process, sehingga PHP sendiri lebih ringan jika dijalankan.

Keunggulan lain, php juga dapat  ter-integrasikan langsung dengan MAIL SERVER, seperti 

POP3, SMTP, IMAP, serta php memiliki tingkat keamanan tertinggi dari aplikasi web yang ada 

saat ini.

Web Server,

Seperti yang sudah saya utarakan di atas, kali ini kita menggunakan aplikasi dari APPSERV 

untuk membuat WEB SERVER atau VIRTUAL HOST pada komputer anda.
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Installasi PHP MYSQL,

Dalam hal ini saya menggunakan fasilitas dari APPSERV, sebuah program Free yang dapat di 

download pada halaman http://www.appservnetwork.com/

Program ini berfungsi sebagai WEB SERVER Apache yang sudah ter-integrasi dengan PHP, 

MYSQL. Adapun cara installasinya adalah sebagai berikut : 
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Jika anda telah meng-install appserv dan virtual host, anda dapat membuka browser anda, 

dengan mengetikan alamat berikut : http://localhost/
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Tools,

Pada  perkuliahan  ini,  saya  tidak  menggunakan  fasilitas  Dreamweaver  sebagai  tools/  alat 

untuk  pengolahan  scripts,  namun  menggunakan  softwarw  berbasis  text/notepad  untuk 

melakukan editing scripts,  Tools  yang saya pergunakan adalah ULTRA EDIT, siswa dapat 

mendownload program lain seperti NOTEPAD++ atau yang sejenis.

Contoh Aplikasi berbasis PHP,

Banyak situs sekarang mengguanakan fasilitas dari  PHP, selain karena GRATIS, PHP juga 

sangat mudah penggunaannya tidak seperti bahasa lain, dimana banyak bahasa lain yang 
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harus melakukan deklarasi variable namun di PHP tidak, karena PHP adalah tiper variabel 

VARIANT.

Salah  satu  aplikasi  dari  PHP  pada  website  adalah  www.pondokiklan.com Situs  ini  murni 

menggunakan bahasa PHP sebagai otak dari pemrogramannya.

Selain itu situs lain yang menggunakan PHP adalah  www.kaskus.us anda dapat mengecek 

apakah  sebuah  situs  menggunakan  PHP atau  tidak  dengan  melihat  file  Extensinya  yaitu 

*.php, namun beberapa developer sering merubah extensi sebuah file dengan selain *.php 

dengan bantuan dari MOD_REWRITE dari fasilitas APACHE.

PHP  sendiri  menamakan  file  utamanya  dengan  nama  index.php  jika  di  ASP  maka  file 

utamanya adalah default.asp

Membaca Error

Hal yang paling sering di  temui bagi  programmer muda adalah  kesalahan penulisan atau 

salah algoritma yang membuat program menjadi error, di sini (php) anda dapat menemukan 

pesan error langsung di  halaman browser anda, biasanya php menampilkan baris printah 

mana yang salah dengan menampilkan nomor line serta penyebab errornya.

Manual Book

Sebuah persyaratan wajib seorang programmer adalah memiliki buku petunjuk, anda dapat 

mendownloadnya  secara  gratis  pada  halaman 

http://www.php.net/get/php_manual_en.chm/from/a/mirror

Demikian  pertemuan  pertama,  jika  terdapat  pertanyaan  lanjut  jangan  ragu-ragu  untuk 

menghubungi saya kembali.

Salam
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