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I. Pengantar
PHP Admin Template Jagowebdev dikembangkan untuk memudahkan dalam pengambangan
aplikasi. Anda tidak perlu membuat dari awal manajemen usernya, seperti bagaimana user login,
hak akses pada user tersebut, dll sehingga Anda dapat fokus dalam pengembangan aplikasi.
Berikut ini beberapa hal penting yang perlu diketahui:

II. Install Aplikasi
Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:
a. Copy file php ke folder htdocs, misal jika di copy ke folder htdocs/admin_template maka
struktur foldernya akan tampak seperti berikut:

b. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal penjualan, selanjutnya load file phpadmin_template-sql.sql yang disertakan pada file download ke database tersebut.
c. Edit file config/config.php edit bagian BASE_URL sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall
dan edit config/database.php sesuai dengan konfigurasi database Anda.
Catatan: Agar lebih aman, sebaiknya menggunakan database MariaDB bukan MySQL, contoh
bundle yang menggunakan database MariaDB adalah XAMPP

III. Setup Awal Apliakasi
1. Membuat Menu
a. Membuat menu
Untuk membuat menu, klik menu website > Menu
b. Menampilkan menu

c.

Menu tidak serta merta tampil, agar dapat tampil, menu perlu di assign terlebih dahulu
ke role, untuk assign ke role, klik menu Website > Assign Role > Menu Role
Menampilkan Highlight Menu ketika halaman dibuka
Agar menu terhighlight ketika membuka halaman tertentu yang artinya module tertentu,
kita perlu assign menu tersebut ke module, klik menu Website > Menu kemudian pilih
menu yang ingin diedit kemudian pada bagian module, pilih module yang ingin diassign
ke menu tersebut

2. Mengubah logo
Pengaturan logo, baik logo pada favicon, halaman login, maupun halaman aplikasi dapat
dilakukan melalui menu Setting Website, contoh sebagai berikut:

3. Membuat halaman default
Ketika user login, dapat langsung diarahkan ke halaman default sesuai dengan role user
tersebut. Untuk membuat halaman default tersebut, masuk ke menu role, edit role yang ada
kemudian pada halaman default pilih halaman default untuk role tersebut.

4. Mode Pengembangan
Secara default jika terjadi error, maka aplikasi akan memunculkan pesan error tersebut, Anda
dapat menonaktifkan pesan error tersebut dan hanya menampilkan pesan error secara umum
dengan cara mengedit file config/constant.php kemudian ganti konstanta ENVIRONMENT
dari development menjadi production.

IV. Membuat Module
A. Module Tanpa Database
Pada admin template ini, semua module disimpan di folder app/modules, semua file php
terkait module disimpan di dalam folder module tersebut, misal module menu, maka semua
script terkait module tersebut disimpan didalam folder app/modules/menu, misal sebagai
berikut:

Untuk membuat module, pertama tama buat folder di dalam folder app/modules, misal kita
akan membuat module untuk menampilkan data produk, untuk keperluan tersebut, kita buat
folder dengan nama produk, di dalam folder tersebut buat file php dengan nama produk.php,
misal sebagai berikut:

Misal file produk.php tersebut kita isi script sebagai berikut:

<?php
echo 'Tes Module Produk';
Selanjutnya, agar module dapat diakses, kita perlu mendaftarkan module ke sistem, caranya
masuk kemenu module kemudian tambahkan module produk sebagai berikut:

Selanjutnya kita tentukan, siapa yang boleh mengakses module tersebut, caranya masuk ke
menu Assign Role, sub menu Module Role seperti tampak pada gambar berikut:

Selanjutnya pilih tombol edit pada module produk. Pada halaman Edit Assign Role ke Module,
pilih role yang ingin diberi akses sebagai berikut:

Setelah telah berhasil, maka module tersebut sudah bisa diakses, pada contoh ini, karena
aplikasi saya letakkan di folder htdocs/admin_template, maka alamat module produk adalah
http://localhost/admin_template/produk, contoh sebagai berikut:

B. Membuat Menu Untuk Module
Agar module mudah diakses, maka alamat module tersebut perlu kita tambahkan pada menu,
caranya, masuk ke menu "Menu" kemudian tambahkan klik Tambah Menu, pada isian menu,
isikan detail menu, misal seperti contoh berikut:

Penting diperhatikan bahwa pada bagian Module kita pilih module produk yang telah kita
buat sebelumnya, hal ini bertujuan agar ketika module/halaman produk dibuka, menu Produk
dapat ter highlight.
Menu yang telah kita buat tidak serta merta mucul di daftar menu, untuk memunculkannya,
kita perlu meng assign menu tersebut ke role yang ada, untuk melakukannya, masuk ke menu
Assign Role > Menu Role, kemudian pada menu produk, klik menu Edit sebagai berikut:

Selanjutnya pilih role yang ingin di assign dan simpan, misal seperti gambar berikut:

Setelah berhasil maka menu akan muncul disebelah kiri (jangan lupa refresh halaman)

C. Module Dengan Database
Aplikasi Admin Template sudah menyediakan class untuk melakukan query pada database, class
tersebut sudah diinisiasi dan disimpan di variabel $db (lihat file index.php), untuk method method
yang tersedia, dapat dilihat melalui file system/libraries/database/pdo.php

Sebagai contoh, pada module produk, file produk.php kita isi script sebagai berikut:
<?php
$sql = 'SELECT * FROM produk';
$result = $db->query($sql)->result();
echo '<pre>'; print_r($result);

Jika kita buka module produk, hasil yang kita peroleh adalah sebagai berikut:

Jika Anda ingin menggunakan koneksi sendiri, Anda dapat menginisiasi koneksi sendiri, sebagai
contoh, file produk.php kita isi script sebagai berikut:
<?php
$sql = 'SELECT * FROM produk';
$koneksi
= mysqli_connect($database['host'], $database['username'],
$database['password'], $database['database']);
$query
= mysqli_query($koneksi, $sql);
$result
= mysqli_fetch_all($query, MYSQLI_ASSOC);
echo '<pre>'; print_r($result);

Jika kita jalankan, hasil yang kita peroleh sama, yaitu sebagai berikut:

Agar tidak berulang membuat koneksi disetiap module yang kita buat, inisiasi koneksi (variabel
$koneksi) dapat kita letakkan di file index.php.

D. Module Dengan View
Output module yang kita bahas sebelumnya merupakan output apa adanya. Anda dapat
menggunakan header dan footer bawaan aplikasi sehingga tampilan module lebih menarik, untuk
menggunakannya, Anda cukup memanggil fungsi load_view(). Fungsi ini ada di file
system/functions.php dan sudah otomatis terload ketika sistem berjalan.
Fungsi load_view() setidaknya memiliki dua parameter penting, yang pertama adalah nama file yang
akan di load, parameter kedua adalah data yang akan dikirimkan ke view tersebut.
Sebagai contoh pada module produk yang telah kita buat sebelumnya kita buat file php dengan nama
result.php. file tersebut kita masukkan kedalam folder view.

Script pada file produk.php adalah sebagai berikut:
<?php
$sql = 'SELECT * FROM produk';

$koneksi
= mysqli_connect($database['host'], $database['username'],
$database['password'], $database['database']);
$query
= mysqli_query($koneksi, $sql);
$result
= mysqli_fetch_all($query, MYSQLI_ASSOC);
$data['hasil'] = $result;
load_view('view/result.php', $data);

Sedangkan pada file view/result.php adalah sebagai berikut:
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Produk</th>
<th>Deskripsi Produk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
foreach ($hasil as $val) {
echo '<tr>
<td>' . $no . '</td>
<td>' . $val['nama_produk'] . '</td>
<td>' . $val['deskripsi_produk'] . '</td>
</tr>';
$no++;
}
?>
</tbody>
</table>

Perhatikan bahwa pada fil produk.php, parameter kedua pada fungsi load_view() kita isi dengan
variabel $data. Variabel $data ini berbentuk array dengan index bernama hasil yang berisi data $result.
Ketika dikirim ke file result.php, index pada variabel data ini otomatis diekstrak menjadi variabel,
sehingga pada file result.php, variabel $hasil berisi data $result.
Jika kita jalankan module produk, hasil yang kita peroleh adalah sebagai berikut:

