MOHON BACA DENGAN TELITI DARI AWAL SAMPAI AKHIR
BARIS FILE README INI
Saya atas nama Muhammad Azmi mengucapkan terima kasih karena Anda telah memiliki tutorial
saya yang ke-6 dengan judul Membangun Sistem Manajemen User, Hak Akses Data dan Menu
Multi Fungsi dengan Codeigniter 3 dari Nol.
Pada tutorial kali ini saya berharap Anda menggunakan OS Windows, Mac atau Linux yang versi
64bit karena saya tidak menyediakan file asset penting seperti Xampp versi 32bit, kalau Anda masih
menggunakan versi 32bit silahkan download dan install sendiri di website alternatif Xampp yaitu
WAMPPSERVER. Khusus pada tutorial saya yang ke-6 ini, file video, source code dan bonusnya
terbagi menjadi 2 DVD yang total sizenya sekitar 8gb. Jadi saya harap Anda segera langsung menyalin
data tersebut ke laptop/ komputer Anda baik melalui dvd atau link google drive.
Tutorial yang saya miliki biasanya dijual juga oleh reseller lain, namun reseller tersebut ada yang
resmi dan tidak. Saya harap Anda mendapatkan tutorial ini dari saya langsung atau reseller resmi
seperti belajarphp.net / malasngoding / niqoweb / omviral / ilmuwebsite. Dengan begitu maka Anda
telah membantu saya dan creator lainnya dalam upaya memperkecil ruang gerak para pembajak untuk
melakukan aksinya dan menghargai hasil pekerjaan orang lain.
Apabila Anda ingin bertanya atau konsultasi akan lebih baik kalau pertama kali Anda
memperkenalkan diri terlebih dahulu, berikanlah info tentang nama Anda, order dari toko/ seller mana.
Jika saya anggap atau mengetahui Anda mendapatkan tutorial dari pembajak tersebut, maka dengan
berat hati saya tidak dapat memberikan support atau informasi terbaru apapun kepada Anda. Para
pembajak tersebut juga biasanya memberikan harga yang lebih murah/mahal dari pasaran, kualitas
cetakan cover dvd yang jelek/ berbeda dan video yang tidak lengkap. Jangan lupa selalu minta akses
file google drive dari seller yang Anda beli, karena saya selalu mengupload konten terbaru atau
perbaikan source code ke google drive dan hanya orang-orang yang terdaftar di folder google drive
sajalah yang akan mendapatkan updatenya.
Saya berharap Anda mendapatkan wawasan baru tentang koding khususnya di framework
Codeigniter. Bagi Anda yang belum paham CRUD tentang PHP dan Codeigniter, ada baiknya
mengikuti video saya yang ada di Youtube sebagai pemanasan, klik disini atau kalau mau yang include
source code bisa memiliki tutorial saya yang ini
Terakhir, apabila Anda mengalami problem tentang error atau notice yang tampil dari source code
yang telah saya berikan atau mungkin dari yang telah Anda modifikasi, mohon untuk ditonton dan
pahami ulang video beserta source code yang telah saya buat. Jangan langsung buru-buru bertanya ke
saya, solusi pertama yaitu Anda dapat meminta bantuan google translate kalau tidak tau arti dari error
atau notice yang ada. Pada dasarnya saya hanya ingin mengajak Anda untuk berfikir, menganalisa dan
memecahkan masalah yang ada walaupun sah-sah saja bagi Anda untuk bertanya dan minta bantuan.
Namun saya tidak akan dapat selalu membaca dan merespon serta memberikan solusi dengan cepat dan
cepat atas masalah yang Anda alami. Apalagi kalau nantinya Anda sudah paham tentang pemrograman
dengan Codeigniter ini dan mendapatkan pekerjaan tetap sebagai programmer di suatu perusahaan atau
mendapatkan project freelance dari hasil belajar dvd tutorial ini, maka sangatlah tidak pas kalau harus
meminta solusi ke saya dulu. Nah kalau memang sudah mentok, maka berikanlah keterangan error/
noticenya apa (sertakan screenshot), upload kodingannya ke pastebin.com dan kirim linknya ke saya.

SILABUS/ DAFTAR ISI
1. Pendahuluan (55 video)
a. Cara Download dan Instalasi Xampp di Windows atau Linux
b. Pembuatan + Import Database dan Struktur + Relasi Tabelnya
c. Download dan Instalasi Text Editor Atom di Windows atau Linux
d. Instalasi Plugin atau Package Tambahan pada Text Editor Atom
e. Download Codeigniter dan AdminLTE
f. Integrasi/ Templating Codeigniter dengan AdminLTE
g. Setup Route dan Menghilangkan index.php dengan htaccess
h. Soft Delete (Recycle Bin), Restore Data dan Delete Permanent Data
i. Instalasi dan Penggunaan Plugin Export Data ke PDF dengan TCPDF
j. Instalasi dan Penggunaan Plugin Datatables
k. Instalasi dan Penggunaan Plugin Datepicker
l. Instalasi dan Penggunaan Plugin PHPMailer
m. Instalasi dan Penggunaan Plugin Select2
n. Menampilkan Preview Foto Sebelum Upload
o. Custom Helper Auth dan Akses Data (CRUD + Restore)
p. Log System Process
q. Modul Auth (Manajemen User, Login, Session, Ubah-Lupa Password, Aktivasi dan
Nonaktif Akun
r. Modul Usertype atau Tipe User
s. Modul Menu Management
t. Modul SubMenu Management
u. Modul Menu Access Management
v. Modul Template Management
w. Modul Total Record Data di Dashboard

2. Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (SIMARSIP - 32 video)
a. Modul Arsip
b. Modul Rak dan Baris
c. Modul Peminjaman Arsip
d. Modul Pengembalian Arsip
e. Modul Laporan Peminjaman dan Pengembalian Secara Keseluruhan dan Per Periode
f. Upload Project ke Server / Hosting

CARA LOGIN DAN LATIHAN
1. CMS
a. Cara Login
1) Import Dulu project dan databasenya
2) Buka browser dan ketik di url bar dengan alamat localhost/cms

b. Akun Login
Username / Password:
1) muhazmi / asdfghjkl
2) budisudarsono / budisudarsono

c. Latihan
1) Buatlah MVC Catatan dan Kegiatan beserta halaman recycle bin nya.
2) Pada modul Company Profile, ubahlah form phone dan phone 2 menjadi 1 baris seperti
form username dan email di halaman create new user
3) Pada modul Company Profile, ubahlah form fax dan email menjadi 1 baris seperti form
username dan email di halaman create new user
4) Pada modul Company Profile, ubahlah form gmail dan gmail password menjadi 1 baris
seperti form username dan email di halaman create new user
5) Pada modul Company Profile, buatlah pemrosesan untuk menyimpan password gmail
baru
6) Buatlah MVC pada modul usertype, menu dan submenu yang disesuaikan dengan tabel
pada database yang sudah ada
7) Buatlah fitur recyle bin untuk modul usertype, menu, submenu, dan menu access
8) Perbaiki class active menu pada saat membuka halaman di modul log system process,
hal ini jg berlaku kalau Anda membuat modul baru seperti Catatan dan kegiatan di poin
1
9) Buatlah Total record data dari masing-masing modul yang ada
10) Lindungi/ proteksi halaman log system process dan company profile dari usertype selain
dari superadmin

2. PONDASI
a. Cara Login
1) Import dulu project dan databasenya dari folder 1. Source Code
2) Buka browser dan ketik di url bar dengan alamat localhost/pondasi

b. Akun Login
Username / Password:
1) superadmin / asdfghjkl
2) budisudarsono / budisudarsono
3) operator / operator

c. Latihan
1) Buatlah MVC Catatan dan Kegiatan beserta halaman recycle bin.
2) Buatlah fitur recycle bin untuk modul usertype, menu, submenu, dan menu access
3) Lindungi/ proteksi halaman log system process dan company profile dari usertype selain
dari superadmin
4) Hilangkan total record di dashboard yang tampil pada akun yang login dengan usertype
selain superadmin

3. SIMARSIP
a. Cara Login
1) Import dulu project dan databasenya dari folder 1. Source Code
2) Buka browser dan ketik di url bar dengan alamat localhost/pondasi

b. Akun Login
Username / Password:
1) superadmin / asdfghjkl
2) administrator / administrator
3) operator / operator

c. Latihan
1) Pada Modul Dashboard
a) Perbaiki total record data dari masing-masing record atau modul
b) Perbaiki halaman yang dibuka ketika mengklik link more info di masing-masing
record atau modul

2) Pada Modul Peminjaman
a) Buatlah field baru dengan nama tgl_peminjaman yang berguna untuk dijadikan
parameter ketika laporan karena apabila masih menggunakan field created_at yang
tipe datanya adalah datetime, maka Anda harus memperbaiki koding pada bagian
where nya. Saya sangat merekomendasikan untuk mengganti field created_at ini
menjadi tgl_peminjaman yang formatnya itu bisa Anda atur menjadi date saja.
Alasannya? Silahkan Anda coba berpikir dan menganalisanya terlebih dahulu :)
b) Buatlah fitur untuk mengetahui siapa yang membuat-mengubah data dan kapan data
tersebut dibuat-diubah
c) Buatlah fitur untuk soft delete, restore data dan delete permanent data

3) Pada Modul Pengembalian
a) Sama dengan bagian peminjaman poin ke-1
b) Perbaiki halaman update data pada modul pengembalian arsip
c) Buatlah fitur untuk mengetahui siapa yang membuat-mengubah data dan kapan data
tersebut dibuat-diubah
d) Buatlah fitur untuk soft delete, restore data dan delete permanent data

4) Pada Modul Arsip
a) Buatlah fitur untuk mengetahui siapa yang membuat-mengubah data dan kapan data
tersebut dibuat-diubah
b) Hilangkan tombol download atau ganti dengan keterangan “No file found” pada
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5) Pada Modul Baris
a) Buatlah fitur untuk mengetahui siapa yang membuat-mengubah data dan kapan data
tersebut dibuat-diubah
b) Buatlah fitur untuk soft delete, restore data dan delete permanent data

6) Pada Modul Rak
a) Buatlah fitur untuk mengetahui siapa yang membuat-mengubah data dan kapan data
tersebut dibuat-diubah
b) Buatlah fitur untuk soft delete, restore data dan delete permanent data

7) Pada Modul Laporan
Buatlah Fitur laporan Pengembalian Arsip

KONTAK
•

SMS/ CALL/ WHATSAPP 081228289766

•

Web: muhazmi.com / arenaphp.blogspot.com

~ Selamat Belajar dan Semoga Bermanfaat ~

