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▪Dua cara untuk menginstall Yii2 framework
▪ Meng-copy dari template 

▪ Menggunakan Composer (recommended)

▪Ada dua jenis template untuk Yii2, Basic Template dan 
Advanced Template.

▪Berbeda dengan Basic Template yang hanya terdiri satu 
aplikasi, Advanced Template terdiri dari dua aplikasi: 
frontend dan backend.
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1. Pastikan anda sudah memiliki web server (misal: Apache) 
dengan dukungan PHP

2. Download file template Yii2 Basic dari website 
yiiframework.com

3. Extract file hasil download ke lokasi yang dapat diakses dari 
web

4. Buka file config\web.php, kemudian isikan kode rahasia untuk 
‘cookieValidationKey’

5. Instalasi selesai dan anda dapat langsung mengakses aplikasi 
web anda melalui http://localhost/basic/web/
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1. Pastikan anda sudah memiliki web server (misal: Apache) dengan dukungan PHP

2. Download file template Yii2 Advanced dari website yiiframework.com

3. Extract file hasil download ke lokasi yang dapat diakses dari web

4. Menggunakan aplikasi Command Prompt, masuk ke folder aplikasi anda kemudian 
jalankan perintah: "php init". Pilih [0] Development

5. Buat sebuah database baru, kemudian ubah file common\config\main-local.php 
sesuai dengan database yang telah anda buat.

6. Migrasi database dengan cara jalankan perintah berikut pada command prompt: 
php yii migrate

7. Instalasi selesai dan anda dapat langsung mengakses aplikasi web anda melalui:
▪ http://localhost/advanced/frontend/web/ untuk aplikasi frontend

▪ http://localhost/advanced/backend/web/ untuk aplikasi backend

8. Untuk dapat login anda harus mendaftar dahulu melalui menu Signup
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▪ Yii2 direkomendasikan untuk diinstall menggunakan Composer.

▪ Dengan Composer maka proses update dan penambahan komponen (extensions) akan
lebih mudah.

▪ Untuk menginstall Yii2 dengan Composer, lakukan langkah2 berikut ini:

1. Download Composer dari http://getcomoser.org kemudian lakukan instalasi Composer.

2. Menginstall Composer Asset Plugin. Ketik perintah berikut pada command prompt:

▪ composer global require "fxp/composer-asset-plugin:*“

3. Buat token di github.com

4. Menginstall Yii2 dengan Composer. Ketik perintah berikut pada command prompt:

▪ composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic (untuk basic template)
atau

▪ composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced advanced (untuk advanced template)

5. Langkah selanjutnya disesuaikan dengan template yang anda pilih (basic atau advanced)
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▪ Sebelum menggunakan 
Composer, anda perlu
menginstall Composer Asset 
Plugin.

▪ Ketik perintah composer 
global require 
"fxp/composer-asset-
plugin:*" dari jendela 
command prompt.

▪ Langkah ini hanya perlu anda
lakukan sekali saja.
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▪ Sign-in pada website 
github.com (buat akun
terlebih dahulu bila
belum punya).

▪ Masuk menu Setting-
>Personal access 
tokens

▪ Klik tombol Generate 
new token

▪ Klik tombol Copy 
Token untuk meng-
copy token ke
clipboard
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▪ Buka jendela command prompt 
dan pastikan anda telah berada
pada direktori yang dapat diakses
dari web (misal: 
c:\xampp\htdocs).

▪ Ketik perintah:
composer create-project --
prefer-dist yiisoft/yii2-
app-basic my_basic

▪ Klik icon cmd di kiri atas -> Edit -
> Paste untuk mem-paste token 
yang telah anda copy pada
langkah sebelumnya. (token 
hanya perlu dimasukkan satu kali 
saja)

▪ Tekan tombol Enter.
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▪ Anda dapat melakukan pengecekan apakah webserver anda sudah memenuhi syarat yang 
dibutuhkan oleh aplikasi berbasis Yii2.

▪ Pada web browser, ketik url: http://localhost/my_basic/requirements.php
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1. Install yii2 advanced template menggunakan Composer pada directory dengan 
nama "mymart"
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