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Bahasa Pemrograman Open Source

Perangkat keras (hardware) komputer hanya menjadi sebuah 

perangkat keras apabila didalamnya tidak diberikan “nyawa” yaitu 

perangkat lunak (software).

Perangkat lunak merupakan hasil karya pemikiran yang terstruktur 

dan mempunyai tujuan jelas yang kemudian dicetuskan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman. Sehingga bahasa yang 

digunakan manusia untuk “menyuruh” mesin untuk melakukan 

sesuatu bisa diterjemahkan menjadi bahasa mesin (komputer).
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Teknologi Open Source juga melahirkan banyak pahasa 

pemrograman yang hebat yang sampai sekarang banyak digunakan 

oleh perogrammer-programmer di seluruh dunia seperti ; Perl, 

PHP, Phyton, Ruby, GCC, Java

Ada pula IDE set seperti : Eclipse dan NetBeans

Pada materi ini akan dibahas PHP, GCC dan Java
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PHP merupakan bahasa pemrograman yang khusus digunakan 

untuk SERVER-SIDE WEB DEVELOPMENT. Dimana PHP yang dijalankan 

pada suatu WEB SERVER menjalankan PHP CODE atau INPUT yang 

diminta pengguna dan kemudian menampilkannya ke WEB BROWSER 

sebagai kode HTML.

PHP dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, platform, dan bisa 

digunakan dengan banyak RDBMS.
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Dengan kemampuannya, PHP dapat membuat halaman WEB yang 

tadinya statis (hanya menggunakan HTML) menjadi lebih dinamis. 

Hal ini sama dengan yang dapat dilakukan bahasa pemrograman 

MICROSOFT ASP.NET, SUN MICROSYSTEM JAVASERVER PAGES dan 

MOD_PERL.

PHP juga membuat programmer PHP membuat FRAMEWORK untuk 

mempermudah pembuatan suatu aplikasi (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT/RAD). Seperti CakePHP, Symfony, CodeIgniter dan 

Zend Framework.
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Selain untuk membangun SITUS WEB, PHP juga dapat digunakan

untuk membangun aplikasi-aplikasi berbasis STAND ALONE dan

LOCAL ONLINE.

Stand Alone : Dijalankan di 1 komputer saja. Web server terletak

pada komputer yang sama. Bisa berbentuk halaman

web, atau dengan menggunakan framework                                     

tertentu dapat berbentuk Window                                    

(seperti VB, Delphi, dll).                                                        

Contoh : Klorofil, PHP-GTK+
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Local Online : Aplikasi diletakkan pada suatu server WEB, dimana

server web tersebut terhubung di suatu jaringan

sehingga komputer lain dapat mengakses aplikasi

berbasis WEB pada server tersebut dengan

menggunakan Web Browser masing-masing (tanpa

internet).

Bahasa PHP mempunyai kemiripan dengan bahasa C, C++, Java, 

Perl, Tcl sehingga programmer PHP juga mudah untuk menjadi

programmer beberapa bahasa pemrograman tersebut.
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SEJARAH :

Pada awalnya PHP berarti “Personal Home Page”. 

Tahun 1994, Rasmus Lerdorf yang berkebangsaan Denmark 

memulai pengembangan kode-kode program dengan menggunakan 

bahasa PERL yang kemudian dinamakan “Personal Home Page 

Tools” untuk mengelola halaman web yang dimilikinya, yang 

menampilkan resumenya dan mencatat besar trafik yang 

dihabiskan halaman webnya.

Rasmus Lerdorf



Bahasa Pemrograman Open Source : PHP

Kemudian Rasmus menulis ulang kode PERL nya menggunakan 

bahasa C dalam jenis file CGI (Common gateway Interface) yang 

memungkinkan untuk bekerja dengan FORM dan berkomunikasi 

dengan DBMS. Rasmus kemudian menamakannya “Personal Home 

Page/Forms Interpreter (PHP/FI)”. Yang kemudian dirilis  sebagai 

“Personal Home Page Tools (PHP Tools) versi 1.0” pada 8 Juni 1995.

PHP/FI dapat digunakan untuk membangun aplikasi WEB yang 

sederhana tetapi dinamis.
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Rilis PHP Tools v 1.0 sudah mempunyai fungsionalitas seperti PHP 

yang kita kenal sekarang, termasuk variabel yang mirip PERL, 

penanganan form dan kemampuan untuk bekerjasama dengan 

HTML.

Sintaks nya lebih terbatas dan lebih mudah dibandingkan PERL, 

tetapi kurang konsisten (contoh : tipe data suatu variabel tidak 

ditentukan, setelah diisi data jenis integer, bisa kemudian diisi 

dengan data jenis karakter).

Kemudian sebuah tim terbentuk dan setelah beberapa bulan 

pengerjaan dan beta testing, PHP/FI 2 resmi dirilis bulan Nopember 

1997.



Bahasa Pemrograman Open Source : PHP

Tahun 1997 pula, dua mahasiswa Technion IIT Zeev Suraski dan Andi 

Gutmans menulis ulang metode penulisan bahasa pemrogramannya 

dan mengganti nama menjadi nama rekursif “PHP:Hypertext 

Preprocessor”. Rilis yang dikeluarkan adalah PHP 3.

Setelah itu pengujian secara luas dilakukan dan akhirnya rilis 

resminya dilakukan bulan Juni 1998.
Zeev Suraski         Andi Gutmans
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Suraski dan Gutmans kemudian menulis ulang inti (core) PHP dan 

menemukan ZEND ENGINE pada tahun 1999.

ZEND ENGINE adalah sejenis VIRTUAL MACHINE yang memegang 

peranan penting dalam proses otomasi pemrograman PHP.

22 Mei 2000, dirilis PHP4 yang didalamnya terdapat ZEND ENGINE 

1.0. Sampai Agustus 2008, sudah mencapai versi 4.4.9.
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13 Juli 2004, dirilis PHP5 yang didalamnya terdapat ZEND ENGINE II. 

PHP5 mempunyai dukungan terhadap OOP (Object Oriented 

Programming), fasilitas PHP Data Object (PDO) yang menjadi 

sarana koneksi yang ringan dan konsisten untuk mengakses basis 

data, dan peningkatan performa lainnya.

Sejak maret 2010 pengembangan PHP versi baru (PHP6) telah 

dilakukan, Pengembangan difokuskan pada dukungan penuh 

UNICODE atau string multibyte.
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Bahasa PHP tersedia untuk sistem operasi 32-bit dan 64-bit. Tetapi 

untuk MS. WINDOWS hanya tersedia dengan versi 32-bit saja, yang 

memerlukan Windows 32-bit compability mode saat menggunakan 

IIS (Internet Information Services) jika dijalankan pada Windows 

64-bit.

Saat ini tersedia PHP 5.3.0 versi experimental 64-bit untuk 

Ms.Windows 
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Saat ini arsitektur server LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) 

adalah arsitektur web server populer. Hampir 80% jasa layanan 

web hosting atau layanan berbasis web lainnya menggunakan 

arsitektur tersebut.

CMS (Content Managemen System) seperti MediaWiki, Joomla, 

WordPress, Drupal, Moodle ditulis dengan menggunakan PHP.

Website populer seperti Wikipedia, Digg dan Facebook juga 

menggunakan PHP di sebagian besar halaman web-nya.
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LISENSI :

PHP adalah FREE SOFTWARE yang dirilis dibawah PHP Lisence.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalah PHP Lisence adalah :

4. Products derived from this software may not be called "PHP", nor may "PHP" appear in 

their name, without prior written permission from group@php.net. You may indicate 

that your software works in conjunction with PHP by saying "Foo for PHP" instead of 

calling it "PHP Foo" or "phpfoo"
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Yang dapat disimpulkan : 

Produk apapun yang dihasilkan/menggunakan bahasa 

pemrograman PHP tidak diperkenankan menggunakan kata “PHP” 

dalam nama produknya kecuali mendapat ijin dari php.net.
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GCC atau GNU Compiler Collection merupakan kompilasi kompiler 

untuk bahasa pemrograman C, C++, Objective-C, Fortran, Java, Ada 

dan Go beserta pustaka (library) yang menyertainya (libstdc++, 

libgcj, dll)

SEJARAH :

GCC dirilis pertama kali tanggal 22 Maret 1987 oleh 

Richard M Stallman.
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Date: Sun, 22 Mar 87 10:56:56 EST 

From: rms (Richard M. Stallman) 

The GNU C compiler is now available for ftp from the file /u2/emacs/gcc.tar on prep.ai.mit.edu. This includes 

machine descriptions for vax and sun, 60 pages of documentation on writing machine descriptions (internals.texinfo, 

internals.dvi and Info file internals). 

This also contains the ANSI standard (Nov 86) C preprocessor and 30 pages of reference manual for it. 

This compiler compiles itself correctly on the 68020 and did so recently on the vax. It recently compiled Emacs 

correctly on the 68020, and has also compiled tex-in-C and Kyoto Common Lisp. However, it probably still has 

numerous bugs that I hope you will find for me. 

I will be away for a month, so bugs reported now will not be handled until then. 

If you can't ftp, you can order a compiler beta-test tape from the Free Software Foundation for $150 (plus 5% sales tax 

in Massachusetts, or plus $15 overseas if you want air mail). 

Free Software Foundation 

1000 Mass Ave 

Cambridge, MA 02138
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Pada awalnya, Richard M Stallman (atau disingkat RMS) 

menginginkan sebuah COMPILER C untuk project GNU yang 

dimulainya tahun 1984.

Dia mendengar adanya Free University Compiler Kit atau VUCK 

(Kata Free dalam bahasa Dutch dimulai dengan huruf V) yang 

didesain untuk menangani beberapa bahasa pemrograman, 

termasuk C dan pascal, dan bisa dijalankan di beberapa jenis 

komputer. Kemudian dia menanyakan ke pembuatnya apakah 

Project GNU bisa menggunakannya.
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Pembuat VUCK menanggapi, bahwa compilernya tidak “free”. 

Akhirnya RMS memutuskan project pertamanya untuk project GNU 

adalah membangun compiler C yang multi-language dan multi-

platform yaitu GCC (GNU C Compiler).

Pada 1987, Michael Tiemann membuat C++ compiler                             

untuk project GNU. C++ merupakan bahasa yang lebih                        

kompleks dibandingkan C. GNU C++ dikembangkan                                   

Michael Tiemann sampai 1990.

Michael Tiemann
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Perkembangan GCC yang melambat membuat beberapa 

pengembang software membuat sendiri varian GCC nya dengan 

tujuan agar aplikasi dapat dikembangkan dengan labih cepat.

Tahun 1997, beberapa pengembang software tersebut bergabung 

untuk membuat project EGCS yang bertujuan untuk melanjutkan 

pengembangan C++ setelah project GNU C++ oleh Michael Tiemann. 
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April 1999, setelah negosiasi panjang, EGCS dan GCC bergabung dan 

EGCS menjadi Project resmi GCC. 

Kemudian GCC dirubah dari GNU C Compiler menjadi GNU Compiler 

Compilation. Versi rilis setelah bergabungnya EGCS dan GCC adalah 

versi 2.95.

Saat ini pengembangan GCC mengikuti Development Plan yang 

dikelola oleh GCC Steering Committee.
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Istilah JAVA saat ini adalah istilah yang banyak dikenal orang. Hal ini 

tidak luput dari sifat dan kemampuan dari Java yang dapat 

membuat teknologi Java dapat dikenal luas sampai ke tingkatan 

pengguna (casual user). 

Java digunakan mulai dari Perangkat Lunak Enterprise, Sistem 

Informasi sampai dengan permainan yang dijalankan di telepon 

genggam.
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Kelebihan Java :

Multiplatform : Java dapat dijalankan pada beragam jenis platform 

/ sistem operasi. Kode program Java cukup ditulis sekali untuk 

kemudian dijalankan di mana saja. Hal ini dapat dilakukan karena 

untuk menjalankan aplikasi Java harus menggunakan lingkungan 

virtual (virtual environment) yang dinamakan JRE (Java Runtime 

Environment), JRE untuk Windows berbeda untuk GNU/Linux 

ataupun MacOS. Tetapi dengan adanya JRE, aplikasi Java seolah 

mengenal 1 jenis lingkungan saja.
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OOP (Object Oriented Programming) : Semua aspek yang ada 

pada pemrograman Java adalah Objek. Semua tipe data diturunkan 

dari kelas (class) dasar yang disebut OBJECT. Sehingga 

mempermudah programmer untuk mendesain sampai dengan 

penanganan kesalahan program berbasis Java dengan cepat, 

mudah dan terorganisir.
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Pustaka Kelas (Class Library) yang lengkap : Pustaka/libabry 

adalah kumpulan program/fasilitas yang dapat disertakan dalam 

pembuatan program, sehingga programmer tidak perlu membuat 

suatu fasilitas sendiri. Cukup memanggil CLASS dari pustaka yang 

diperlukan, maka fasilitas yang diinginkan langsung diperoleh.

Contoh : Untuk menampilkan nomor halaman, cukup memanggil 

suatu kelas dengan nama “pagingclass()” dengan menyertakan 

parameter tertentu sehingga muncullah nomor halaman dengan 

benar.
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Bergaya C++ : Memiliki model penulisan program mirip dengan 

bahasa C++. Sehingga menarik banyak pemrogram C++ beralih ke 

Java. 

Java juga mulai diajarkan ke murid/mahasiswa baru untuk 

membentuk pola pemahaman algoritma dan logika pemrograman 

komputer.

Pengaturan Memory : Java memiliki pengaturan penggunaan 

memory sehingga programmer tidak perlu mengatur penggunaan 

memory secara manual seperti dalam bahasa C++.
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Kekurangan :

Tulis sekali-perbaiki dimana saja : Masih ada beberapa hal yang 

tidak kompatibel antar platform. Seperti J2SE, SWT-AWT bridge 

yang sampai sekarang masih belum berfungsi,

Mudah didekompilasi : Dekompilasi adalah proses pembalikan 

program jadi menjadi kode sumber kembali. Hal ini disebabkan 

program jadi Java merupakan bytecode yang menyimpan atribut 

bahasa tingkat tinggi seperti nama-nama kelas, metode dan tipe 

data. Hal yang sama terjadi pada Microsoft .Net platform.
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Penggunaan memory yang banyak : Penggunaan memory 

program Java jauh lebih besar dibandingkan bahasa tingkat tinggi 

sebelumnya (C/C++,Pascal/Delphi/Object Pascal). Hal ini tidak 

akan menajdi masalah bagi pengguna perangkat keras terbaru 

(karena harga memory sudah semakin murah). Tetapi tetap 

menajdi masalah bagi pengguna perangkat keras yang agak tua.
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SEJARAH :

Diawali dari GREEN PROJECT yang berjalan 18 bulan mulai awal 1991 

s/d 1992.  Project tersebut dimotori oleh Patrick Naughton, Mike 

Sheridan, James Gosling, Bill Joy dan 9 programmer lain dari SUN 

MICROSYSTEM. Salah satu hasil project ini adalah maskot DUKE 

yang dibuat oleh Joe Palrang.
The DUKE



Bahasa Pemrograman Open Source : Java

Pertemuan Project berlangsung di sebuah gedung perkantoran 

Sand Hill Road di Menlo Park. 

Sekitar musim panas 1992 project ini ditutup dengan menghasilkan 

sebuah program JAVA OAK yang pertama, yang ditujukan untuk 

mengoperasikan perangkat dengan teknologi layar sentuh yang 

dinamakan “ *7 ” (star seven).
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Setelah era Star Seven selesai, sebuah anak perusahaan tv kabel 

tertarik untuk melanjutkan project dengan dibantu beberapa orang 

dari project The Green Project.

Kegiatan dipusatkan di sebuah ruangan kantor di 100 Hamilton 

Avenue, Palo Alto.
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Perusahaan baru ini bertambah maju dan jumlah karyawan 

meningkat dari 13 orang menjadi 70 orang, Pada rentang waktu ini 

juga diterapkan pemakaian internet sebagai medium yang 

menjebatani kerja dan ide antar karyawan. 

Pada tahun 1990-an, Internet masih merupakan rintisan yang hanya 

dipakai di kalangan akademisi dan militer.
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Mereka menjadikan browser Mosaic sebagai landasan awal untuk 

membuat perambah Java yang pertama yang dinamakan WEB 

RUNNER (terinspirasi dari film 1980-an “Blade Runner”). Pada 

perkembangan rilis pertama, Web Runner berganti nama menjadi 

Hot Java.

Maret 1995, untuk pertama kali kode sumber Java v.1.0a2 dibuka. 

Kesuksesan tersebut diberitakan pada surat kabar San Jose 

Mercury News tanggal 23 Mei 1995.
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Sayangnya, suatu hari pada pukul 04.00 di sebuah ruangan di hotel 

Sheraton Palace terjadi perpecahan, sehingga 3 pimpinan utama 

project : Eric Schmidt, Marc Andreessen dan George Paolini dari 

Sun Microsystem keluar dan membentuk NETSCAPE.

Nama OAK diambil dari pohon oak yang tumbuh                                     

didepan jendela ruangan kerja “Bapak Java”                                             

James Gosling. Tetapi OAK tidak digunakan untuk                                      

versi rilis Java karena telah terdapat produk yang                                       

dipatentan dengan nama OAK,

James Gosling
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Sehingga OAK diganti dengan JAVA. Nama ini diambil dari kopi murni 

yang digiling langsung dari biji kopi (kopi tubruk) kesukaan Gosling. 

Konon kopi ini berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Oleh karena itu 

kata JAVA tidak lain diambil dari kata JAWA (Dalam bahasa Inggris, 

Jawa menjadi Java)
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Paket standar awal JAVA sebagai berikut :

java.lang : Kelas elemen-elemen dasar

java.io : Kelas input/output termasuk penggunaan file

java.util : Kelas pelengkap seperti kelas struktur data dan 

penanggalan

java.net : Kelas TCP/IP, untuk jaringan komputer

java.awt : Kelas dasar untuk GUI

java.applet : Kelas dasar GUI untuk aplikasi java berbasis web.
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ADA PERTANYAAN ??????


