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Di artikel kali ini saya akan berbagi cara membuat RSS feed menggunakan Feed Burner. Bila 

pembaca telah memiliki akun google, maka pembaca telah selangkah didepan. Bila pembaca 

belum punya akun google, silahkan membuatnya terlebih dahulu. Feed Burner merupakan 

layanan berlangganan untuk manajemen umpan web. Penyedia layanan RSS Feed ini yang 

paling sering digunakan adalah Feed Burner yang sekarang dimiliki oleh Google. Pembaca bisa 

mengakses melalui alamat https://feedburner.google.com. 

 

Bila pembaca belum login ke akun google maka ketika pembaca mengakses alamat diatas, 

pembaca diarahkan ke halaman form login google seperti gambar dibawah ini. 

 

Silahkan untuk mengisi username lalu klik Next dan isikan password pembaca kemudian klik 

tombol Sign In.  

 

Pembaca akan dibawa ke halaman muka dari FeedBurner. Bila pembaca pernah membuat feed, 

maka listnya akan ditampilkan dihalaman muka. Bila belum pernah seperti saya, maka 

tampilkan seperti ini. 

 

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2016 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 

secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau 

merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. 

Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu 

dari IlmuKomputer.Com. 

https://feedburner.google.com/
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Lalu bagaimana cara membuat RSS feednya? Oke. Semisal pembaca ingin membuat RSS feed 

dari halaman berita Detik Sport. Pertama-tama pembaca akses dulu ke detik.com lalu pilih menu 

Detik Sport. Copy-paste-kan alamat url website dari detik sport ke form isian Burn a feed di 

FeedBurner. Lalu klik tombol Next>>.  

 

 

Dihalaman berikutnya, pembaca tentukan judul dari RSS Feed yang akan dibuat. Kemudian klik 

tombol Next.  
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Selamat, pembaca telah membuat RSS feed dari Detik Sport. Untuk melihat apakah RSS feed 

yang kita buat berhasil ditampilkan atau tidak, caranya hanya dengan meng-klik halaman feed 

yang berwarna biru. Sehingga akan tampil halaman seperti berikut ini. 

 

Bagaimana? Mudah bukan membuat RSS feed? Bila pembaca mau, pembaca bisa membuat 

portal berita sendiri menggunakan konten berita dari berbagai portal berita dengan 

memanfaatkan RSS feed ini.  
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