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Tutorial Panada Framework  

Chapter 1 : Mengenal dan Instalasi Panada Framework 

 

SamidCorner(Tegal) – Pembaca yang budiman. Era teknologi web based saat ini sudah banyak sekali 

framework yang tersedia. Beberapa diantaranya sudah sangat terkenal di kalangan programmer lokal 

Indonesia, antara lain CakePHP, Codeigniter, Laravel dll. Kesemuanya  memiliki keunggulan serta kekurangan 

masing-masing. Nah, salah satu framework yang bisa dibilang baru dan tentunya dibuat oleh programmer 

Indonesia sendiri yaitu Panada Framework. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pengenalan 

terhadap framework ini dan kemudian dilanjutkan dengan cara instalasinya. Simak saja sajian berikut ini  

Apa itu Panada Framework? 

Diambil dari website resmi padanaframework(http://panadaframework.com) Panada is a high performance 

PHP development framework, yet simple. Not only in contexts about how to use it, but it also how the core 

system run it.Intinya framework ini adalah sebuah framework yang ringan dan tentunya memiliki performa 

yang tinggi. Bagi programmer yang baru dan ingin mengembangkan teknik koding yang lebih advance 

sepertinya PanadaFramework sangat cocok bagi anda, karena tidak terlalu banyak aturan yang mengikat 

seperti CakePHP maupun Yii . 

Bagaimana mendapatkan framework ini? 

Untuk mendapatkan framework ini kita hanya perlu akses web resmi panadaframework yaitu 

http://padanaframework.com. Kemudian klik tombol download yang ada dihalaman mukan web tersebut 

seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Instalasi Panada Framework 

Setelah anda berhasil download maka selanjutnya kita akan melakukan instalasi pada server lokal di komputer 

kita. Untuk melakukan instalasi caranya adalah ekstrak dahulu file hasil downloadnya dan taruh di folder htdocs 

/www (sesuaikan dengan jenis web server kita). Jika benar maka akan muncul penampakan berikut : 

Gambar 1. Penampakan halaman muka Panada Framework 

http://padanaframework.com/
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gambar di atas adalah penampakan file panada framework yang ada di web server kita. Nah, yang perlu anda 

taruh adalah folder app dimana kita akan membuat file-file kita. Sedangkan folder panada adalah mesin dari 

Panada Framework sendiri.  

Jika sudah benar maka kita bisa mencoba melalui browser. Anda cukup memanggil lewat address 

http://localhost/nama_folder/app/ , jika benar maka kita akan mendapatkan penampakan seperti di bawah ini 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian tutorial singkat mengenai pengenalan dan bagaimana cara instalasi Panada Framework. Selanjutnya 

Insya Allah saya akan menulis kelanjutan dari tutorial kali ini . Salam hangat dari saya maju terus programmer 

Indonesia. 

Gambar 2. File panada framework di server 

Gambar 3. Panada Framework berhasil di install 


