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Content Management System (CMS) atau Sistem Manajemen Konten jika dalam bahasa 
Indonesia, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menambah atau mengubah isi dari 
suatu situs web. 

 

 Penggunaan CMS dipilih jika anda tidak ingin dipusingkan dengan penggunaan kode-kode 
untuk membangun website mulai dari nol, ataupun kerumitan ketika melakukan update isi dari 
web tersebut. Sehingga pengelolaan web lebih fokus kepada konten (isi) dari web daripada kode-
kode pemrograman webnya. Namun demikian, penggunaan CMS memberikan batasan kepada 
pengelola web dalam hal lay out atau tampilan web. Karena sangat tergantung dari struktur 
template atau theme yang dipakai. Oleh karenanya, pemilihan theme yang tepat sesuai dengan 
keinginan kita merupakan langkah awal yang penting. 

Ada banyak CMS yang bisa dipakai seperti wordpress, joomla, opencart dll. Berbagai CMS 
didesain untuk peruntukan khusus contohnya opencart  yang disesain khusus untuk online shop. 
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Artikel berikut ini berisi tutorial instalasi CMS Wordpress di localhost. Tahap silahkan install 
software local server seperti XAMPP, WAMPP, dsb. Berikutnya lakukan instalasi CMS 
Wordpress sebagaimana langkah-langkah berikut: 

1. Download CMS Wordpress dari https://wordpress.org/download/ 

 

2. Kemudian extract file yang sudah anda download tersebut. 

 

 

 

https://wordpress.org/download/


 

3. Kemudian copy folder yang sudah di extract tersebut ke folder htdocs yang ada di drive C: 
(atau tempat lain sesuai instalasi anda) 

 



 

4. Rubah nama folder sesuai dengan nama web yang anda inginkan. Sebagai contoh, dalam 
tutorial ini kita ganti dengan nama websiteku. 

 

5. Buka browser, kemudian ketikkan alamat berikut: http://localhost/websiteku/ 

http://localhost/websiteku/


 

6. Kemudian anda akan masuk ke konfigurasi awal CMS. Pilih bahasa yang diinginkan untuk 
halaman dashbord. Dalam tutorial ini dipilih English (United States). 

 

7. Kemudian akan muncul halaman konfigurasi database untuk CMS wordpress yang kita install. 
STOP!!! jangan klik apapun dahulu!!!  



 

8. Buka sebuah halaman browser lagi, lalu ketikkan localhost/phpmyadmin/ 

 

 



9. Kemudian klik Databases

 

10. Kemudian ketikkan nama database sesuai keinginan. Agar lebih mudah, berikan nama sesuai 
dengan nama folder web anda, dalam tutorial ini diberi nama websiteku. Lalu klik tombol 
create. 

 



11. Silahkan kembali ke halaman browser konfigurasi CMS Wordpress anda, lalu klik tombol 
Let's Go. 

 

12. Isi form yang ada sesuai dengan konfigurasi Database. Pada tutorial ini Database Name: 
websiteku, Username: root, password: (kosong/tidak diisi), Database Host: localhost, Table 
Prefix: wp_  kemudian klik tombol submit. 

 

13. Lalu klik tombol run install 



 

14. Kemudian kita masuk pada halaman konfigurasi login administrator web. Beri nama Situs, 
userna, dan password (silahkan ganti password sesuai keinginan anda). Lalu klik tombol Install 
Wordpress. 

 



 

15. Instalasi CMS wordpress berhasil! silahkan klik login. 

 



16. Masukkan username dan password sesuai dengan yang sudah anda konfigurasi sebelumnya. 

 

17. Anda akan masuk ke halaman dashboard. Halaman dashbord ini berfungsi untuk mengelola 
web dan hanya bisa dilihat oleh pengelola.  

 

18. Untuk melihat halaman yang diakses oleh pengunjung web, silahkan ketikkan di halaman 
browser localhost/websiteku 



 

19. Sebagai catatan tambahan, jika anda pada posisi belum login dan ingin masuk ke halaman 
admin, silahkan ketikkan alamat berikut: http://localhost/websiteku/wp-login.php

 

http://localhost/websiteku/wp-login.php

