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Xampp merupakan sebuah paket web server yang bersifat open source dan free. Dinamakan sebuah paket 

karena dalam Xampp terdapat aplikasi Apache HTTP server, database MySQL, PHP, dan Perl. Huruf X merupakan 

tanda bahwa paket ini tersedia untuk beragam platform (sistem operasi) seperti Windows, Linux, Mac, Solaris, 

inilah yang dikenal dengan nama cross platform.  

Dengan adanya Xampp pada komputer kita, maka kita dapat memperlakukan komputer lokal kita (localhost) 

seperti komputer remote. Xampp diperlukan sebelum kita menjalankan beragam aplikasi remote, semisal 

Ganesha Digital Library, Senayan, atau yang lain.  

Pada tutorial ini menjelaskan langkah per langkah instalasi Xampp pada Sistem Operasi Linux Ubuntu. 

Penjelasannya saya buat segamblang mungkin dengan menyertakan gambar-gambar tampilan untuk setiap 

langkahnya. Saya buat demikian agar tutorial ini mudah dipahami untuk seorang yang awam sekalipun. Inilah 

langkah-langkahnya.  

1. Jalankan browser dan download paket Xampp untuk Linux di http://www.apachefriends.org/en/xampp-

linux.html. Akan tampil situs Xampp for Linux.  

 

 



Gulung halaman agak ke bawah dan klik link Xampp Linux 1.7.4. 

 

 

 

2. Akan tampil kotak dialog ke hadapan Anda. Pilih opsi Save File dan klik tombol OK untuk memulai 

download.  

 

3. Setelah proses download selesai, sekarang jalankan File Browser dan bukalah folder Downloads, 

caranya dengan mengklik menu Places > Downloads.  



 

 

4. Akan tampak paket Xampp yang telah di-download dengan nama xampp-linux-1.7.4.tar.gz. Nama file ini 

bisa jadi telah berubah sejalan dengan keluarnya rilis-rilis terbaru dari Xampp. Pindahkan paket Xampp 

tersebut ke folder Home dengan mengklik kanan pada paket tersebut dan pilih menu Cut.  

 

 

 

5. Buka folder Home pada File Browser, kemudian klik kanan pada bidang kosong di sebelah kanan dan 

pilih menu Paste. Sekarang paket Xampp menjadi berada di folder Home. 



 

 

6. Lanjutkan dengan menjalankan Terminal dengan mengklik menu Applications > Accessories > Terminal.  

 

 

 

7. Ketik kode berikut ini dan tekan Enter untuk mengeksekusinya.  

 



sudo tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt 

 

Kode tersebut adalah untuk mengekstrak dan menginstal paket Xampp. Anda akan diminta untuk 

mengisikan password, isikan dengan password Administrator Anda. Paket Xampp akan diekstrak. Proses 

ekstraksi dan instalasi akan berlangsung beberapa saat, ditunggu saja.   

 

 

 

8. Proses ekstraksi dan instalasi akan selesai dengan tampilnya prompt kembali.  

 

 

 

9. Untuk mengaktifkan Xampp ketikkan kode berikut pada Terminal. 

 

sudo /opt/lampp/lampp start 

 



 

 

10. Sekarang jalankan browser dan ketikkan alamat di bawah ini pada address bar browser. 

 

http://localhost 

 

Bila tampil halaman Xampp for Linux, berarti proses instalasi Xampp di Ubuntu berhasil.  

 

 

 

11. Untuk menonaktifkan Xampp, ketikkan kode berikut pada Terminal.  

 

sudo /opt/lampp/lampp stop 



 

 

12. Xampp akan nonaktif.  

 

Demikian penjelasan langkah per langkah instalasi Xampp di Linux Ubuntu. Semoga bermanfaat.  

 


