
Panduan Instalasi Apache, PHP dan MySQL pada GNU/Linux  

(Mandrake Linux 8.2) 

 

 Pada dasarnya instalasi di sistem operasi GNU/Linux termasuk mudah, Anda hanya 

mengetikkan perintah-perintah melalui keyboard  atau melakukan klik dengan mouse Anda sendiri, 

hampir sama seperti ketika Anda bermain game Counter Strike atau Ragnarok pada sistem 

Windows. Jadi tidak sesulit yang Anda bayangkan.  

 Instalasi paket aplikasi di GNU/Linux pada dasarnya terbagi menjadi 5 macam dan 

pilihannya terserah Anda, antara lain : 

1.  Langsung melakukan instalasi paket aplikasi pada awal instalasi sistem operasi GNU/Linux,  

relatif mudah. 

2.  Melakukan up grade paket aplikasi seperti pada awal instalasi GNU/Linux sebelumnya, akan 

tetapi dengan memilih opsi  up grade, relatif mudah.  

3.  Instalasi menggunakan konsole dan berbasis teks, setelah sistem operasi GNU/Linux terlebih 

dahulu kita instalasikan, dengan menggunakan paket aplikasi dari CD distribusi GNU/Linux, 

relatif sulit, terutama bagi yang telah terbiasa dengan tombol I Agree, OK, Next hingga Finish. 

4.   Instalasi dengan menggunakan konsole dan berbasis teks, setelah sistem operasi GNU/Linux 

terinstalasi, dengan melakukan ekstraksi source code aplikasi tersebut yang biasanya dapat kita 

download lansung dari situs resminya. Cukup Sulit terutama bagi pengguna sistem operasi 

komersial yang dengan lancar kita isikan nomor seri yang telah di-crack. 

5.  Instalasi dengan antarmuka grafis dan menggunakan mouse untuk meng-klik pilihan-pilihan 

aplikasi yang akan kita instalasikan, setelah sistem operasi GNU/Linux kita instalasi, yang 

termudah dan enak digunakan.   

 

 Pada tulisan kali ini, penulis hanya akan membahas instalasi dengan cara penggunaan antar 

muka grafis, dengan asumsi bahwa pembaca telah berhasil melakukan instalasi sistem operasi 

GNU/Linux pada komputer Anda, akan lebih baik apabila media simpan Anda (hardisk) hanya 



terpasang sistem operasi GNU/Linux, tidak dual OS dengan sistem operasi komersial lainnya. Hal 

ini untuk menjaga komputer Anda supaya tidak banyak memiliki masalah, seperti terkena virus, 

auto reboot, blue screen of  death, security hole dan banyak yang lainnya. 

 Baiklah, kita menginjak pembahasan instalasi dengan antar muka grafis, seperti pada cara 5. 

Sistematika instalasi biasanya terdiri dari pemeriksaan keberadaan paket pada hardisk Anda, 

pemilihan paket aplikasi yang akan diinstal, pengecekan ketergantungan modul hingga pada 

akhirnya instalasi paket tersebut. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa hanya pengguna root yang 

dapat melakukan administrasi sistem dan instalasi paket.  

Langkah-langkah untuk melakukan instalasi paket Apache kurang lebih sebagai berikut  : 

1.  Pada GNOME desktop manager, Klik Start |  Configuration | Packaging | Software Manager 

 

 

 

 



 

2.  Sistem operasi meminta Password Super User root, isikan dengan benar ! 

 
3.  Kemudian Tampilan Software Packet Manager akan tampil, kita dapat memilih paket aplikasi 

sesuai dengan kelompoknya, dalam hal ini Apache termasuk Server |  Web/FTP seperti berikut 

ini : 



 

4. Selanjutnya paket aplikasi tersebut akan mengecek ketergantungan terhadap modul yang lain, 



 

5. Apabila terdapat ketergantungan terhadap paket lainnya, Linux akan menginformasikan kepada 

Anda, paket yang dimaksud tersebut : 



 

6. Selanjutnya ktia Klik tombol Next, maka Linux akan meminta CD Mandrake Linux ke-1 untuk 

dimasukkan ke dalam CDROM Anda : 



7. Setelah CD dimasukkan ke dalam CDROM, Klik OK dan Anda akan melihat proses instalasi, 

yang ditandai dengan Progress Bar (Grafik Batang Perkembangan Instalasi), hingga akhirnya 

paket Apache telah selesai kita instalasikan : 

 Hal yang sama juga dapat kita lakukan untuk melakukan instalasi PHP dan MySQL pada Sistem 

Operasi GNU/Linux. Setelah PHP kita instalasikan, maka kita perlu melakukan pengeditan script  



pada file konfigurasi Apache, yaitu file httpd.conf, terletak pada direktori 

/etc/httpd/conf/httpd.conf. Kita dapat menggunakan teks editor yang kita sukai di 

GNU/Linux seperti Kate, Gedit, atau Vi. Setelah itu kita tambahkan baris yang diberi latar 

belakang biru seperti pada gambar, kemudian kita Save. Tampilannya kurang lebih sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 



Setelah itu kita melakukan Restart service httpd, sebagai pengguna Root, pada console dapat kita 

tuliskan seperti pada gambar berikut ini:  

 

Setelah service httpd kita restart, kita dapat membuat file php yang kita letakkan pada direktori yang 

dituju oleh Apache, secara default, direktori /var/www/html, dengan memberi nama 

index.php pada file yang baru saja kita buat untuk mengetes PHP dan Apache.  

Untuk mengetesnya kita gunakan web browser seperti Konqueror. Mozilla atau Galeon. Apabila 

hasilnya belum tampak, Anda dapat memeriksa script index.php Anda atau script file 

konfigurasi httpd.conf, hingga hasil yang kita inginkan tampil pada web browser. Cukup 

mudah kan? 

   


