
WEB SERVER 
 
Apa itu webserver ? 
Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide web  yang berfungsi untuk 
melayani permintaan halaman-halaman web, seperti website. . Web server menunggu permintaan dari 
client yang menggunakan browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Modzilla, dan 
program browser lainnya. Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses 
permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan kembali ke 
browser. Data ini mempunyai format yang standar, disebut dengan format SGML (standar general 
markup language). Data yang berupa format ini kemudian akan ditampilkan oleh browser sesuai 
dengan kemampuan browser tersebut. Contohnya, bila data yang dikirim berupa gambar, browser yang 
hanya mampu menampilkan teks (misalnya lynx) tidak akan mampu menampilkan gambar tersebut, 
dan jika ada akan menampilkan alternatifnya saja. Web server, untuk berkomunikasi dengan client-nya 
(web browser) mempunyai protokol sendiri, yaitu HTTP (hypertext transfer protocol). 

Dengan protokol ini, komunikasi antar web server dengan client-nya dapat saling dimengerti dan lebih 
mudah. Seperti telah dijelaskan diatas, format data pada world wide web adalah SGML. Tapi para 
pengguna internet saat ini lebih banyak menggunakan format HTML (hypertext markup language) 
karena penggunaannya lebih sederhana dan mudah dipelajari. Kata HyperText mempunyai arti bahwa 
seorang pengguna internet dengan web browsernya dapat membuka dan membaca dokumen-dokumen 
yang ada dalam komputernya atau bahkan jauh tempatnya sekalipun.  

Hal ini memberikan cita rasa dari suatu proses yang tridimensional, artinya pengguna internet dapat 
membaca dari satu dokumen ke dokumen yang lain hanya dengan mengklik beberapa bagian dari 
halaman-halaman dokumen (web) itu. Proses yang dimulai dari permintaan webclient (browser), 
diterima web server, diproses, dan dikembalikan hasil prosesnya oleh web server ke web client lagi 
dilakukan secara transparan. Setiap orang dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi pada tiap-
tiap proses. Secara garis besarnya web server hanya memproses semua masukan yang diperolehnya 
dari web clientnya. 

 

Aplikasi webserver yang bisa digunakan antara lain 

a. IIS Microsoft Internet Information Service bawaan windows 

b. XAMPP. (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) 

c.WAMP 
(http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.0/WampServer
2.0c.exe/download) 

 

Untuk aplikasi webserver saya memilih XAMPP karena lebih mudah digunakan dan lebih lengkap 
fasilitasnya, adapun cara instalasinya sebagai berikut : 

Cara instalasi XAMPP untuk windows : 
Pertama klik master xampp-win32-1.7.3, kemudian tentukan destination folder atau folder xampp akan 
di instal kemudian kilih install. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. setelah proses selesai akan muncul command promp kemudian ikuti langkah nya pilih secara default. 

 
c. kemudian pilih xampp control panel di start/program/all program/xampp for windows/xampp control 
panel. Setelah keluar klik start jika berhasil maka akan berwarna hijau dan bertuliskan Running  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
d. di browser ketikan http://localhost , jika instalasi berhasil maka akan keluar page sepertidibawah ini. 
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