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 Yii2 merupakan PHP framework berperforma tinggi untuk pengembangan aplikasi 
web berskala besar dengan cepat.

 Dengan Yii2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh 
lebih cepat.

 Yii2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web. 
Termasuk: portals, forums, content management systems (CMS), e-commerce 
systems, dan lain sebagainya.

 Nama Yii merupakan singkatan dari “Yes It Is”.

 Is it fast? ... Is it secure? ... Is it professional? ... Is it right for my next project?
Yes, It Is!



 Yii2 merupakan framework yang menggunakan 
konsep MVC

 Model merepresentasikan data beserta aturan-
aturan mainnya. 

 View berisi elemen-elemen yang digunakan 
untuk berinteraksi dengan user, seperti: teks, 
form masukan, dll.

 Controller merupakan agen yang bertugas 
mengelola komunikasi antara model dan view

 Yii juga mengaplikasikan front-controller yang 
disebut Application. Front-controller ini bertugas 
untuk menerima request dari user dan 
meneruskannya ke controller yang sesuai



 Untuk menjalankan aplikasi yang dikembangkan menggunakan Yii2, anda 
membutuhkan sebuah web server yang mendukung PHP minimal versi versi 5.4.0

 Yii2 adalah framework yang murni menggunakan konsep Object Oriented 
Programming (OOP), sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu 
bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Yii2 framework





 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.



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

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

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

4. Instalasi selesai dan anda dapat langsung mengakses aplikasi web anda melalui 
http://localhost/basic/web/



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

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

3. Masuk ke folder aplikasi anda kemudian jalankan perintah berikut pada 
command prompt: php init. Kemudian pilih [0] Development

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

5. Jalankan migrasi database dengan cara jalankan perintah berikut pada 
command prompt: php yii migrate

6. 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

7. Untuk dapat login anda harus mendaftar dahulu melalui menu Signup

http://localhost/advanced/frontend/web/
http://localhost/advanced/frontend/web/


 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. Ketikkan perintah berikut pada command prompt:

 php composer.phar global require "fxp/composer-asset-plugin:1.0.0-beta2“

 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)

3. Langkah selanjutnya disesuaikan dengan template yang anda pilih (basic atau 
advanced)

http://getcomoser.org/


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

 Buka web browser dan ketikkan alamat http://localhost/basic/requirements.php









 Secara default, Request Routing atau penulisan URL dalam aplikasi Yii2 adalah
seperti berikut ini:

 Namun, selain tidak “ramah” dengan mesin pencari, routing seperti diatas juga 
agak susah dipahami oleh user.

 Yii2 menyediakan pengelolaan routing yang lebih bagus dengan cara 
mengaktifkan Pretty Url



 Untuk template basic, buka file config\web.php kemudian tambahkan kode 
berikut ini didalam Component:
'urlManager' => [

'enablePrettyUrl' => true,
'showScriptName' => false,

],

 Pastikan setting “RewriteEngine on” di konfigurasi Apache anda. Dan mod_rewrite 
di-enable.

 Buat file .htaccess di dalam folder web, kemudian isikan kode berikut ini:
RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . index.php







 Yii2 dapat terhubung dengan berbagai macam database.

 Untuk menghubungkan aplikasi Yii2 dengan database, lakukan langkah-langkah 
berikut ini:

 Buka file config\db.php (Pengaturan default menggunakan database MySQL)

 Ubah nama dsn, username, dan password sesuai dengan konfigurasi database anda





 Yii2 framework 
menyertakan sebuah tool 
yang sangat powerful 
yang disebut Gii

 GII hanya aktif ketika kita 
aplikasi yang kita buat 
berada pada tahap 
development

 GII bisa diatur agar hanya 
dapat diakses dari IP 
tertentu



 Secara default, GII dapat diakses hanya dari localhost saja

 Untuk membuat GII dapat diakses dari IP lain selain localhost dan untuk 
menambahkan password lakukan langkah berikut ini:

 Buka file config\web.php

 Tambahkan kode berikut ini didalamnya:
$config['modules']['gii'] = [

'class' => 'yii\gii\Module',
'allowedIPs' => ['127.0.0.1', '::1', '192.168.0.*', '192.168.178.20'],

];



 Anda dapat mengakses GII dari http://localhost/basic/web/gii

 Gii mempunyai fungsi:

 Men-generate Model

 Men-generate Controller

 Membuat fungsi CRUD (Create, Update, Delete)

 Men-generate Form, Module, dan extension

http://localhost/basic/web/gii




 Terdapat banyak developer yang telah membuat extension untuk Yii2

 Extension berfungsi untuk meningkatkan kemampuan Yii2 framework tanpa harus 
banyak menulis kode program

 Cara termudah untuk mencari extension adalah melalui Google



 Jika anda menggunakan Composer untuk menginstall Yii2, penambahan extension 
menjadi sangat mudah

 Untuk menambahkan extension, lakukan langkah2 berikut ini:

 Buka file composer.json

 Tambahkan kode yang telah disertakan oleh pembuat extension

 Jalankan perintah berikut ini di command prompt:

“php composer.phar update --prefer-dist”








