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PENDAHULUAN 

I. LARAVEL 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, dibangun 

dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah pengembangan website 

berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas 

perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan 

untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang 

ekspresif, jelas dan menghemat waktu. 

MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari 

presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen- komponen aplikasi, seperti : 

manipulasi data, controller, dan user interface. 

1. Model, Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang 

membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis 

data, pembaruan data dan lain-lain. 

2. View, View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Bisa dikatakan 

berupa halaman web. 

3. Controller, Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. 

 

II. FITUR-FITUR LARAVEL 

 

 Bundles yaitu sebuah fitur dengan system pengemasan modular dan berbagai bundle 

telah tersedia untuk di gunakan dalam aplikasi Anda. 

 Eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan dari pola “active record”, 

menyediakan metode internal untuk mengatasi kendala hubungan antara objek 

database. Pembangun query Laravel’s Fluent ini didukung oleh Eloquent. 

 Application logic merupakan bagian dari aplikasi yang dikembangkan, baik 

menggunakan Controllers atau sebagai bagian dari deklarasi Route. Sintak yang 

digunakan untuk mendefinisikannya mirip dengan yang dugunakan oleh framework 

Sinatra. 

 Reverse routing, mendefinisikan hubungan antara Link dan Route, sehingga jika suatu 

saat ada perubahan pada route secara otomatis akan tersambung dengan link yang 



relevan. Ketika Link yang dibuat dengan menggunakan nama-nama dari Route yang 

ada, secara otomatis Laravel akan membuat URI yang sesuai. 

 Restful controllers, memberikan sebuah option (pilihan) untuk memisahkan logika 

dalam melayani HTTP GET dan permintaan POST. 

 Class auto loading, menyediakan otomatis loading untuk class-class PHP, tanpa 

membutuhkan pemeriksaan manual terhadap jalur masuknya. Fitur ini mencegah 

loading yang yang tidak perlu. 

 View composers adalah kode unit logical yang dapat dieksekusi ketika sebuah View 

diload. 

 IoC Container memungkinkan untuk objek baru yang dihasilkan dengan mengikuti 

prinsip control pembalik, dengan pilhan  contoh dan referensi dari objek baru sebagai 

singletons. 

 Migrations menyediakan versi sistem control untuk skema database, sehingga 

memungkinkan untuk menghubungkan perubahan dalah basis kode aplikasi dan 

keperluan yang dibutuhkan dalam merubah tata letak database, mempermudah  dalam 

penempatan dan memperbarui aplikasi. 

 Unit Testing mempunyai peran penting dalan framework Laravel, dimana unit testing 

ini mempunyai banyak tes untuk medeteksi dan mencegah regresi. Unit testing ini 

dapat dijalankan melalui utilitas “artisan command-line” 

 Automatic pagination menyederhanakan tugas dari penerapan halaman, menggantikan 

penerapan yang manual dengan metode otomatis yang terintregrasi ke Laravel. 

 

III. INSTALASI 

Ada tiga cara dalam melakukan instalasi Laravel, 

 Mengunduhnya menggunakan tool installer. 

 Mengunduh melalui Composer. 

 Mengunduh langsung melalui repositori Laravel. 

 

Walaupun cara ketiga mengunduh langsung berkasnya melalui repositori, namun tetap 

dibutuhkan Composer untuk memperbarui ketergantungan librari. Jadi kita akan 

menggunakan composer untuk instalasi. 



Pertama sebelum menginstall laravel dilocalhost xampp, tentunya harus sudah menginstall 

xampp, dan silakan start Apache dan MySQL nya. Pastikan xampp yang sudah terinstall 

adalah versi terbaru agar memenuhi sistem requirements, sebagai berikut: 

 PHP >= 5.6.4 

 OpenSSL PHP Extension 

 PDO PHP Extension 

 Mbstring PHP Extension 

 Tokenizer PHP Extension 

 XML PHP Extension 

Kalau sudah selanjutnya download dan Composer , silakan di download dan install .exe nya. 

Composer ini merupakan dependency manager php, anda bisa menginstall banyak package-

package php salah satunya laravel ini. 

Jika sudah terinstall composer maka ketikan composer pada cmd kemudian tekan enter, 

maka akan muncul tulisan COMPOSER, ini artinya composer sudah terinstall. 

gambar 1. Tampilan composer. 



Selanjutnya anda bisa menginstall laravel anda dengan mudah melalui cmd ini, tapi pertama 

yang harus anda perhatikan pastikan posisi cmd ada di directori C:\xampp\htdocs. anda bisa 

menggunakan command cd untuk pindah folder atau melalui file exporer lalu klik kanan + 

tekan shift, pilih yang open command window here. 

gambar 2. Buka cmd pada direktori xampp. 

 



Jika sudah terbuka cmdnya, ketikan perintah “composer create-project --

prefer-dist laravel/laravel blog” untuk melakukan installasi laravel. Untuk 

tulisan blog diatas adalah nama folder anda menginstall laravel anda, silakan ganti sesuai 

kebutuhan. Tunggu sebentar hingga proses selesai, karena ini mendownload filenya jadi 

memakan waktu cukup lama (tergantung koneksi internet). Jika sudah selesai, anda bisa 

mengakses laravel anda dengan alamat ocalhost/namafolder/public ingat ada tambahan 

publicnya. 

 

Laravel telah berhasil diinstall dan siap digunakan. 



DASAR ROUTE – CONTROLLER – VIEW 

 

- Start dulu Apache nya 

- Lalu masuk ke folder laravel nya, klik kanan pilih use composer here 

- Ketikkan 'php artisan serve'. Kenapa menggunakan perintah php artisan serve? 

Padahal bisa langsung localhost/(nama folder)/public. “Memang bisa, tapi dengan 

menggunakan php artisan serve url nya jadi clean dan gak usah ngetik public lagi.” 

- Buka url nya di browser : http://localhost:8000, Kita balik lagi ke folder Laravel nya. 

Jika menggunakan sublime text, atom, netbeans, dll. Kita open folder nya jangan open 

file biar hasil nya seperti ini : 

 

- Buka file routes.php nya, ada di App/Http/routes.php. Isi route nya pasti seperti ini : 

http://localhost:8000/


 

Apa fungsi dari route? Fungsi nya untuk menangani request kita di Url kemudian 

mengarahkan aplikasi untuk memanggil halaman/resouce tertentu. 

Dalam routing kita akan mengenal yaitu GET dan POST, pada Laravel biasa GET 

digunakan untuk menampilkan resource bisa berupa Fungsi atau Controller. Sedangkan 

POST pada Laravel biasanya digunakan untuk mengarahkan form ketika di submit.  

Pada route.php, terdapat route dengan fungsi seperti dibawah ini : 

Route::get('/', function () { 

    return view('welcome'); 

}); 

Script tersebut menjelaskan : 

Tanda slash ( / ), artinya kita berada pada halaman utama atau index. Dan yang ada 

didalam return View memanggil langsung ke blade yang bernama 'welcome' tanpa 

memproses nya ke Controller terlebih dahulu. 

Dimana file Welcome itu? Bisa kita lihat pada folder resources, lalu views, dan 

terdapat welcome.blade.php, Blade pada Laravel adalah Sistem Templating bawaan Laravel. 

 

 



 

 

 Belajar routing pada Laravel : 

- Buka routes.php dan tambahkan script berikut ini : 

Kita masih menggunakan fungsi dulu ya, nanti baru pake Controller. 

Route::get('/contact', function () { 

 return view('contact'); 

}); 

Lalu buat file dulu di dalam folder views dengan nama seperti yang ada di route tadi 

yaitu contact, tapi jangan lupa menambahkan ekstensi blade.php nya. 

Jadi nya seperti ini : 

 

Dan didalam file contact.blade.php terserah saja sobat isi apa contoh nya : 

 

Lalu coba kita buka dulu url nya /contact tadi, 

 



Berhasil tampil, kita tidak perlu lagi menuliskan http://localhost:8000/contact.php , 

tapi langsung saja http://localhost:8000/contact karena itu sudah diurusin sama sistem routing 

nya si Laravel. 

 

 Sekarang kita coba routing dengan menggunakan Controller : 

- Buat dulu BelajarController nya, kembali ke folder laravel, use composer here, 

ketikkan script dibawah ini pada cmd : 

php artisan make:controller BelajarController –resource 
Dan hasilnya : 

 

- Buka pada App/Http/Controllers/BelajarController.php, tapi balik dulu ke routes.php, 

dan ikuti script seperti dibawah ini : 

Route::get('/contact', 'BelajarController@index'); 

Keterangan : 

Pada parameter pertama yaitu '/contact' itu adalah url nya, dan parameter kedua yaitu 

BelajarController adalah Controller nya dan index adalah metode nya. 

Lalu kita buka BelajarController dan pada metode index, dan kita return view nya contact 

yang sudah kita buat tadi tinggal menuliskan nya seperti dibawah ini : 

public function index() 

   { 

       return view('contact'); 

   } 

Dan silahkan buka url nya hasilnya sama. Bisa saja kita membuat dengan metode lain 

misal nya pada routes.php kita ganti yang BelajarController@index menjadi 

BelajarController@contact. 

Lalu pada BelajarController.php kita buat metode nya dengan nama contact, sama 

seperti index tadi hanya mengganti nama index menjadi contact. 

Bagaimana jika contact view tadi kita bikin kan folder nya khusus misal dalam folder Views 

kita bikin folder yaitu Belajar. 

Jadi struktur foldernya seperti ini : 

 

http://localhost:8000/contact.php
http://localhost:8000/contact


Lalu pada BelajarController metode index di return view nya kita ubah jadi : 

public function index() 

    { 

       return view('belajar.contact'); 

    } 

Maka akan tetap sama kan. Blade contact yang berada pada folder Belajar tetap terpanggil. 

 

 



ERROR - ARTISAN - OPER DATA 

 

Untuk belajar Laravel ini kita juga perlu dulu belajar mengenai OOP pada PHP. Tidak 

perlu terlalu dalam cukup dasar nya saja agar mempermudah dalam belajar Laravel. 

Error pada Laravel: Jadi misalkan View Contact yang sudah dibuat, sekarang di Hapus : 

 

- Folder belajar beserta dengan contact.blade.php nya kita hapus. 

- Lalu coba kita panggil Url nya pada browser sobat. Dan hasil nya : 

 

Hanya terdapat tulisan Whoops, looks like something went wrong. Kurang detail kan? 

Bagaimana jika kita ingin membuat lebih detail Error nya seperti apa? 

- Masuk ke folder config/app.php, lalu ada tulisan 'debug' seperti dibawah ini : 

 

- Ubah saja FALSE menjadi TRUE, seperti ini: 

 

- Refresh lagi url nya tadi, hasilnya akan seperti ini : 

 



 

Error nya lebih detail, dan disitu menjelaskan bahwa View contact yang ada di Folder 

belajar tidak ditemukan. Karena file contact.blade.php dengan folder nya sudah kita hapus. 

Tapi jika Website yang dibuat ingin di hosting, dan akan diakses oleh user. Sebaiknya 

debug error nya di FALSE kan saja. Biar error detail nya tidak terlihat oleh user atau lebih 

disarankan dibuat Page 404 NotFound nya. 

Sekarang kita balik ke routes.php, kita ingin membuat route about, jadi script nya seperti 

ini : 

Route::get('/about', 'AboutController@index'); 

Route contact dan belajarController.php nya dihapus saja, karena kita bikin controller 

baru dengan nama AboutController. Kita buat Controllernya menggunakan artisan lagi. 

Artisan adalah command line atau perintah-perintah yang dijalankan via 

terminal/command prompt yang menyediakan beberapa perintah yang bisa kita gunakan saat 

develop aplikasi Laravel. Dengan cara mengetikkan ' php artisan ' pada CMD dan pastikan 

membuka cmd nya pada folder laravel kita. Contoh seperti ini : 

 



 

Disitu banyak banget list yang bisa kita gunakan dengan artisan, scroll sendiri pada cmd 

nya dan terdapat make:controller yang sudah kita lakukan di tutorial sebelumnya, ada juga 

perintah route list jadi kita bisa melihat route apa saja yang ada di routes.php, dengan cara 

mengetikkan di cmd : 

php artisan route:list 

Kembali lagi ke tujuan kita yaitu ingin membuat AboutController, ketikkan dibawah ini : 

php artisan make:controller AboutController 

Mencoba menampilkan hasil route:list kita tadi jadi hasil nya seperti ini : 

 

Hanya ada 2 route list , karena pada routes.php nya juga ada 2 saja. 

Setelah selesai membuat AboutController, pada metode index kita ingin memanggil view 

about yang ada di folder views : 

public function index() { 

    return view('about');} 



- Buat dulu about.blade.php nya pada folder resources/views, kasih nama about.blade.php, 

struktur folder nya gini : 

 

- Isi sembarang dulu, isi dalam file about.blade.php, jika sudah coba kita panggil dulu 

route nya di url untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. 

 

Ternyata sudah benar. Sekarang isikan script ini pada metode index di AboutController : 

public function index() { 

 $coba = 'gilacoding'; 

     return view('about')->with('tampil' , $coba); 

} 

Keterangan pada With :  

 Parameter 1 nama variable yang akan kita panggil pada view blade nya. 

 Parameter 2 adalah nama variable yang akan kita oper datanya. 

Sekarang pada about.blade.php untuk mendapatkan data dari Controller tadi bisa dengan cara 

seperti ini : 

Website saya : <?= $tampil; ?> 

Tapi, karena dengan Laravel sudah ada blade templating untuk menampilkan data 

menjadi lebih simple cukup dengan seperti ini : 

Website saya : {{ $tampil }} 

Dengan kedua cara diatas, hasilnya sama kok : 

 

Sekarang kita coba oper data pake array, ikuti scriptnya pada AboutController seperti ini : 



public function index() { 

 $data['judul'] = 'gilacoding'; 

 $data['tanggal'] = '14-03-2012'; 

    return view('about')->with('tampil' , $data); 

} 

Di about.blade.php nya seperti ini : 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Oper data</title> 

</head> 

<body> 

Website saya : {{ $data['judul'] }} <br/> 

Tanggal hosting : {{ $data['tanggal'] }} 

</body> 

</html> 

Hasilnya : 

 

Selanjutnya dengan metode lain yaitu membuat array di dalam With? contoh nya : 

public function index() { 

   $judul = 'gilacoding'; 

   $tanggal = '14-03-2012'; 

   return view('about')->with('data' , compact('judul', 

'tanggal')); 

} 

Ket : yang ada di dalam compact adalah variable yang akan kita oper data nya. 

Pada about.blade.php nya tetep sama seperti sebelum nya : 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Oper data</title> 

</head> 

<body> 

Website saya : {{ $data['judul'] }} <br/> 

Tanggal hosting : {{ $data['tanggal'] }} 

</body> 

</html> 

Hasilnya sama 

 



BLADE TEMPLATES  

 

Mengenai Array yang ada di dalam with, kita mengoper data di compact ke 1 variable 

dengan nama 'data', tetapi ternyata kita bisa menggunakan compact tanpa menuliskan with lagi, 

karena data kita hanya sedikit. Jadi contoh script nya pada AboutController metode index seperti 

ini : 

public function index() { 

    $judul = 'gilacoding'; 

    $tanggal = '14-03-2012'; 

    return view('about', compact('judul', 'tanggal')); 

} 

Lalu diabout.blade.php nya kita hilangkan tanda arraynya menjadi nama variablenya saja 

: 

Website saya : {{ $judul }} <br/> 

Tanggal hosting : {{ tanggal }} 

Kita tampilkan, hasilnya memang sama saja : 

 

Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai Escape, Misalnya kita memasukkan data 

yang ada tag html atau javascript nya akan otomatis ke render kalau tidak kita escape. Contoh 

misal pada data di AboutController tadi isi di data judul dan tanggal nya kita beri tag italic dan 

juga bold : 

public function index() { 

 $judul = '<i>gilacoding</i>'; 

 $tanggal = '<b>14-03-2012</b>'; 

     return view('about', compact('judul', 'tanggal')); 

} 

Lalu pada about.blade.php : 

Website saya : {{ $judul }} <br/> 

Tanggal hosting : {{ $tanggal }} <br/> 

<br/> 

======== Tanpa Escape ======== <br/> 

<br/> 

Website saya : {!! $judul !!} <br/> 

https://gilacoding.com/read/blade-templates-pada-laravel


Tanggal hosting : {!! $tanggal !!} <br/> 

Hasilnya : 

 

Terlihat jelas kan. yang tanpa escape tag bold dan italic nya ngerender tag html nya, {!! 

!!} ini saya pakai juga karena backend nya saya nulis pakai tinymce, jadi tag Paragraph, bold, 

italic, link, dsb. Otomatis ke render saat ditampilkan. 

Kita lanjut ke Sistem Templating, misalnya kita punya beberapa halaman yang sama dan 

bagian header dan footer nya tetep itu-itu aja / tidak berubah tapi content nya yang berubah-ubah.  

Buat blade baru, pada views kita buat juga folder dengan nama Templates, dan buat view 

nya dengan namaindex.blade.php, Jadi struktur nya seperti ini : 

 

Isi dalam index.blade.php nya gini : 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Latihan Blade Templates</title> 

</head> 

<body> 

@include('templates.header') 

 @yield('content') 



@include('templates.footer') 

</body> 

</html> 

Karena disitu saya include kan header dan footer nya di file lain juga jadi kita buat lagi 

file header.blade.php dan footer.blade.php dalam 1 folder templates, isi nya terserah saja. 

header.blade.php : 

<h1>INI HEADER</h1> 

footer.blade.php : 

<h1>INI FOOTER</h1> 

Sekarang pada about.blade.php nya harus kita extends : 

@extends('templates.index') 

@section('content') 

Website saya : {!! $judul !!} <br/> 

Tanggal hosting : {!! $tanggal !!} <br/> 

@stop 

Ket :  

 pada extends kita memanggil index.blade.php yang merupakan pondasi halaman html kita 

yang berada di folder templates/index.blade.php, 

 Lalu nama yang ada di section disesuaikan dengan @yield pada index.blade.php, 

 @stop untuk mengakhiri section. 

Tambahkan satu contoh lagi, kita buat halaman contact. Buat file contact.blade.php di folder 

views sejajar dengan about.blade.php, isi nya seperti ini : 

@extends('templates.index') 

 

@section('content') 

Kontak saya : 

 <ul> 

  <li>+6280831233</li> 

  <li>+6286552212</li> 

  <li>+6282099499</li> 

 </ul> 

@stop 

routes.php kita tambahkan url contact : 

Route::get('/contact', 'AboutController@contact'); 

Dan pada AboutController tambahkan metode contact : 

public function contact() { 

    return view('contact'); 

} 

 



Hasilnya : 

 

Header dan footer nya tetep sama tapi content nya berubah. 

Sekarang misal pada contact nomor telpon  nya kita jadi kan array 

di AboutController pada metode contact akan kita oper nomor nya ke contact.blade.php, script 

nya begini : 

public function contact() { 

 $contacts = ['+6280831233', '+6286552212', '+6282099499']; 

    return view('contact')->with('contacts', $contacts); 

} 

Lalu di contact.blade.php nya seperti ini : 

@section('content') 

Kontak saya : 

 @if(count($contacts)) 

 <ul> 

  @foreach($contacts as $contact) 

   <li>{{ $contact }}</li> 

  @endforeach 

 </ul> 

 @else 

         <p>Contact tidak ditemukan</p> 

 @endif 

@stop 

Ket : 

 Jika ingin menggunakan if else pada Laravel cukup dengan @if , @elseif, @else, dan 

untuk mengakhiri nya @endif, 

 Fungsi dari count didalam if adalah untuk cek data Array nya apakah ada, jika ada maka 

tampil, jika tidak ada / else maka menampilkan text di dalam @else, 

 @foreach($contacts as @contact) fungsi nya untuk melakukan perulangan, untuk 

mengakhiri nya menggunakan @endforeach. 



Contoh jika Array pada about.blade.php di metode contact nya kita hapus : 

public function contact() { 

    $contacts = []; 

    return view('contact')->with('contacts', $contacts); 

} 

Maka saat kita panggil url contact yang akan tampil seperti berikut : 

 

Data tidak ditemukan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. 



KONFIGURASI DATABASE, MIGRATION & SCHEMA BUILDER 

 

Migration adalah sebuah fasilitas dilaravel digunakan untuk mempermudah kita ketika 

ada perubahan dalam database. Schema Builder digunakan untuk membuat sebuah skema 

database. Dengan menggunakan migrations dan schema builder kita tidak perlu repot – repot 

membuka phpmyadmin , ataupun aplikasi Sql lainnya untuk membuat database. Dengan 

migrations dan schema builder juga akan lebih mudah ketika kita membuat project besar dan 

dengan developer yang berbeda-beda jadinya si developer ini tidak perlu import/export database 

tapi langsung saja menggunakan migration. 

Sebelum kita praktekan langsung Migration, tentunya kita harus menghubungan Aplikasi 

Laravel kita dengan Mysql, cara konfigurasi database nya mudah kok, silahkan buka 

dulu config/database.php, 

Default database nya MySQL, Jika sobat menggunakan SQLite atau PostgreSQL tinggal 

ganti pada defaultnya dan juga di file .env, dimana file .env? Ada difolder utama saat kita buka 

folder Laravel kita, sejajar dengan folder app, bootstrap, config, dkk : 

 

Lalu untuk ganti default mysqlnya ganti disini : 

 

Dan juga di .env nya ganti DB_CONNECTION=mysql ke database yang sobat gunakan 

misal SQLite, tapi saya disini menggunakan MySQL jadi saya biarkan saja. 



Dan untuk setting localhost, username, dan password nya juga bisa kok langsung di 

mysql dalam file database.phpseperti ini : 

 

Tapi, cara ini tidak disarankan, karena saat kita develop Aplikasi Laravel dengan 

beberapa teman project atau teamwork, saat temen kita buka Project kita, bakal ketauan dong 

username, password kita? Jadi,  sebaiknya di database.php nya dibiarkan default saja, lalu ganti 

di .env seperti ini jadinya : 

 

Karena saat kita upload Project kita di github atau dimana saja, .env akan dibiarkan atau 

tidak akan terupload, File .gitignore lah yang membuat .env tidak akan terupload, isi script nya 

seperti ini : 

 

Jadi di .gitignore itu terdapat di nama folder /vendor, folder /node_modules/ .env, dkk 

folder itu semua tidak akan terupload, sesuai dengan isi .gitignore nya, 



Balik ke .env, saya sudah setting DB_DATABASE=laratest jadi sobat buat dulu database 

nya di phpmyadmin, silahkan beri nama apa saja dan sesuaikan dengan di .env, masukkan 

username nya, lalu password sobat, jika tidak memakai password biarkan 

saja DB_PASSWORD= kosong seperti itu. 

Selesai konfigurasi database nya, sekarang langsung kita praktekkan seperti apa fitur 

Migration pada Laravel itu, Saat kita install Laravel, terdapat langsung dua migration table, bisa 

kita lihat pada folder database/migrations/, terdapat migration create_users_table , dan satunya 

create_password_resets_table tapi kita tidak memakai itu , untuk contoh silahkan kita buka dulu 

file migration yang create_users_table.php, dan disitu hanya terdapat dua metode 

yaitu up dan down, fungsi metode up() untuk membuat table / membuat kolom, 

sedangkan down() untuk menghapus table atau kolom. 

Pada metode up, terdapat Schema seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, selain 

untuk membuat dan menghapus table dengan schema kita bisa buat spesifikasi kolom table nya 

misal increment, string, timestamps, dll 

Sekarang kita bikin ulang migration baru, dua migration bawaan Laravel kita hapus saja 

dulu, lalu kita ke command line untuk membuat migration create_blogs_table, tapi pada class 

nya nanti akan otomatis menjadi CreateBlogsTable, ketikkan pada cmd script dibawah ini : 

php artisan make:migration create_blogs_table --create=blogs 

Jika hasilnya seperti ini : 

 

Ket : 

 create_blogs_table adalah nama migrationnya, 

 --create=blogs adalah nama untuk table nya. 

Berarti kita sudah berhasil membuat migrationnya sekarang kita liat migration kita 

pada database/migration/, 

 



Kita liat isinya, dan nama class nya seperti kita bilang tadi dia otomatis 

menjadi CreateBlogsTable. Sekarang pada metode up kita mau isi kolom-kolom apa saja yang 

ada di table blogs, saya buat isinya gini : 

 

Lalu kita push/kita jalankan migration untuk membuat table nya pada database kita, 

untuk menjalankan nya ketikkan lagi pada cmd (pastikan menjalankan cmd nya pada folder 

Laravel) : 

php artisan migrate 

Hasilnya : 

 

Berarti kita sudah berhasil, lalu bisa di cek pada phpmyadmin nya di database laratest 

(sesuaikan dengan database sobat). 

 

Terdapat 2 table, table blogs dan migrations. Table migrations itu otomatis buat nyimpen 

data nya jadi maksudnya table migrations otomatis nyimpen / nyatat class migration apa saja 

yang sudah kita jalankan, sedang kan table blogs itu adalah hasil yang kita buat tadi. 

Kita buka struktur table blogs tadi : 



 

Hasilnya sesuai dengan yang kita buat pada class migration di Laravel. Tapi mungkin 

masih ada yang belum tau kenapa ada kolom created_at dan updated_at? Itu hasil yang kita buat 

di migration kita tadi yang $table->timestamps(); jika tidak terpakai bisa sobat hapus saja. 

Kita sudah menjalankan migration metode up, lalu kita ingin tau fungsi metode down? 

Seperti yang ada di isi down itu Schema::drop berarti akan ngehapus table terakhir yang kita 

jalankan tadi. Contoh nya sobat bisa menjalankan command line ini pada cmd : 

php artisan migrate:rollback 

Hasilnya : 

 

Buka lagi pada database nya, dan table blogs sudah tidak ada. Tapi misalnya ingin 

mengembalikan lagi? Ya tinggal jalankan php artisan migrate tadi. 

 



ELOQUENT 

 

Dengan Eloquent kita bisa dengan mudah Menjalankan Query – query Database misal 

nya Insert, Update, Delete dan Read Data. 

karena kita sudah membuat migration nya pada tutorial sebelumnya jadi langsung saja kita 

tinggal membuat model nya dulu, yaitu untuk membuat model blog. ketikkan pada Cmd seperti 

ini : 

php artisan make:model Blog 

Lalu kita lihat pada folder Laravel kita masuk ke folder App : 

 

Disitu terdapat model kita Blog dan model bawaan Laravel User, karena model user tidak 

terpakai mendingan dihapus saja. Lalu kita lihat pada Blog.php, masih kosong seperti ini : 

 

Untuk membuat model, silahkan isi sesuai dengan yang ada di table blogs : 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 



class Blog extends Model 

{ 

    protected $table = 'blogs'; 

    protected $fillable = ['judul', 'deskripsi']; 

} 

Ket : 

 protected $table = 'blogs'; adalah nama table nya. 

 protected $fillable = ['judul', 'deskripsi', 'created_at', 'updated_at']; isi kolom nya, 

karena ID sudah otomatis jadi tidak perlu dibuat. 

 Lalu created_at dan updated_at nya juga tidak perlu buat karena sudah otomatis juga, tapi 

jika sobat tidak menggunakan created dan updated_at nya bisa ditambahkan script 

ini public $timestamps = false; pada Model tadi. 

 Tambah Data 

Lalu kita ingin menambahkan data dengan Eloquent ke Table Blogs melalui route, 

scriptnya seperti ini : 

Route::get('/tambah', function() 

{ 

    $blog = new Blog;   

    $blog->judul = "Judul Pertama"; 

    $blog->deskripsi = "Deskripsi nya disini, contoh menambah 

data pada route."; 

    $blog->save();     

}); 

Ket : 

 $blog = new Blog; $blog adalah variable nya, new Blog nama model nya. 

 $blog->judul pastikan kolom yang dituju sesuai/sama dengan yang ada di tabel nya. 

 $blog->save(); proses data nya untuk disimpan. 

Jangan lupa menambahkan use App\Blog; pada routes.php , letakkan saja dibawah <?php. 

Jalankan url route /tambah nya pada browser.  Jika sudah, coba sobat cek pada table blogs di 

phpmyadmin nya : 

 

Hasilnya blank putih saja karena tidak kita masukkan apa-apa tapi data sudah 

masuk. created_at dan updated_atnya pun sudah terisi otomatis, pada Eloquent kita tidak perlu 

lagi Insert Into blabla. Cukup mudah kan? :D 



 Update Data 

Sekarang kita lakukan update data yang sudah kita masukkan tadi, jadi kita tambahkan lagi 

pada route nya seperti ini : 

Route::get('/update', function() 

{ 

    $blog = Blog::find(1);   

    $blog->judul = "Judul Diedit"; 

    $blog->deskripsi = "Deskripsi juga sudah di Edit"; 

    $blog->save(); 

}); 

Ket : 

 $blog = Blog::find(1); Artinya Menjalankan / Mengubah data blog yang id nya 1. 

Panggil url nya, dan cek ke database, data berhasil dirubah : 

 

 Menampilkan Data 

Setelah Coba di simpan dan diedit, sekarang coba kita tampilkan data nya menggunakan 

Eloquent : 

Route::get('/tampil', function() 

{ 

    $blogs = Blog::all(); 

    echo "<ul>"; 

    foreach($blogs as $blog) 

    { 

       echo "<li>";  

       echo "<b>Judul nya</b> : ";  

       echo $blog->judul; 

       echo " <b>Deskripsi nya</b> : ";  

       echo $blog->deskripsi;  

       echo "</li>"; 

    }  

    echo "</ul>"; 

}); 

Pastekan di routes.php ya, 

Hasilnya : 

 



Ket : 

 $blogs = Blog::all(); fungsi nya menampilkan semua data di table blogs. 

 Hapus Data 

Contoh terakhir kita menghapus data, pastekan pada routes.php : 

Route::get('/hapus', function() 

{ 

    $blog = Blog::find(1); 

    $blog->delete();     

}); 

Seperti biasa, panggil url nya dan jika sudah lihat ke database apabila data sudah tidak 

ada berarti udah berhasil kehapus. 



MODEL, VIEW DAN CONTROLLER 

 

- Jalankan dulu command line php artisan serve nya pada CMD, dan perlu diingat 

membuka CMD nya harus pada Folder Laravel yg sedang dijalankan. 

Cara 1 : 

 Masuk ke folder Laravel yang sedang di kerjakan, klik kanan, pilih Use Composer Here. 

Cara 2 : 

 Tahan SHIFT dan klik kanan dimana saja halaman kosong, pilih Open Command Window 

Here. 

Cara 1 dan 2 Sama saja hasilnya, hanya saja cara 1 Jika kita saat install Composer dengan 

mencentang Shell Menus, dan cara 2 bagi yang tidak centang Shell Menus nya.   

- Buka pada Browser http://localhost:8000/, Lalu kita buat url blog di routes.php : 
Route::get('/blog', 'BlogController@index'); 

- Sudah membuat url nya, kita buat lagi BlogController nya pake artisan ya biar cepat. 

Ingat command line nya gimana? Seperti ini script nya : 
php artisan make:controller BlogController --resource 

- Isi script dibawah ini pada BlogController metode index sesuai yang akan kita panggil 

pada routes.php tadi : 
public function index() 
{ 
    return view('blog'); 
} 

Kita buat lagi View untuk blog nya tapi kita masih menggunakan template yang 

sebelumnya jadi kita hanya membuat untuk konten nya saja. 

- Pada resources/views beri nama blog.blade.php, silahkan isi seperti ini : 
@extends('templates.index') 
@section('content') 
Ini halaman Blog 
@stop 

Dan coba kita panggil url blog nya. Hasilnya : 

 

http://localhost:8000/


Ternyata sudah jalan, karena sebelumnya kita sudah membuat model nya jadi kita 

praktekkan untuk menampilkan data nya langsung. Kembali ke BlogController metode index, 

silahkan ikuti script nya : 
public function index() 
{ 
    $blogs = Blog::all(); 
    return view('blog', compact('blogs')); 
} 

Jangan lupa lagi menambahkan use App\Blog; diatas class nya contoh nya : 

 

Kembali lagi ke blog.blade.php, kita tampilkan data nya : 
@extends('templates.index') 
@section('content') 
@if(count($blogs)) 
 <ul> 
  @foreach($blogs as $blog) 
   <li>Judul : {{ $blog->judul }}</li> 
  @endforeach 
 </ul> 
 @else 
 <p>Post tidak ada.</p> 
@endif 
@stop 

Hasilnya : 

 



Data saya hanya satu. Sekarang coba sobat tambahkan beberapa dulu manual di 

table Blogs nya. 

 

Sekarang saya mempunyai 3 data. Kita mau menampilkan data tertentu 

berdasarkan ID nya saja, caranya coba sobat ke routes.php dulu dan tambahkan : 
Route::get('/blog/{id}', 'BlogController@tampilkanID'); 

Lalu ke BlogController, buat metode baru dengan nama sesuai 

di routes.php yaitu tampilkanID. Isinya seperti ini : 
public function tampilkanID($id) 
{ 
    $tampilkan = Blog::find($id); 
    return view('tampilkan', compact('tampilkan')); 
} 

Ket : 

 Pada metode tampilkanID diberi parameter $id untuk ngedapetin ID nya dari route. 

 Blog::find($id); seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, table blog mencari dan 

menampilkan sesuai dengan ID yang dicari. 

Lalu kita buat lagi view baru, diberi nama tampilkan.blade.php pada folder resources/views. 

Ikuti script nya seperti dibawah ini : 
@extends('templates.index') 
@section('content') 
<h4>Lihat Data</h4> 
ID nya : {{$tampilkan->id}}, <br/> 
Judul nya : {{$tampilkan->judul}}, <br/> 
Dibuat : {{$tampilkan->created_at}}, <br/> 
Diedit : {{$tampilkan->updated_at}} 
@stop 

Jadi untuk menampilkan data berdasarkan ID nya kita tinggal tuliskan manual di url 

nya http://localhost:8000/blog/1 , maka hasilnya : 

http://localhost:8000/blog/1


 

Kita coba lagi untuk memanggil dengan nomor ID 3 : 

 

Yang tampil sesuai dengan ID yang kita panggil. Lalu kita menampilkan data 

berdasarkan ID tapi tidak menuliskan nya dengan manual di url, kita mau panggil sebagai link, 

buka lagi blog.blade.php, tambahkan link di list li nya : 
@extends('templates.index') 
@section('content') 
@if(count($blogs)) 
<h4>List data</h4> 
 <ul> 
  @foreach($blogs as $blog) 
   <li><a href="{{ url('blog',$blog->id) }}">Judul 
: {{ $blog->judul }}</a></li> 
  @endforeach 
 </ul> 
 @else 
 <p>Post tidak ada.</p> 
@endif 
@stop 

Ket : 



 Untuk memanggil Link di Blade kita tinggal menuliskan {{ url('urlyangdiinginkan') }}, 

 <a href="{{ url('blog',$blog->id) }}"> </a> maksudnya kita menuju ke url Blog 

dengan id yang diambil dari list hasil dari perulangan di table blogs. 

Hasilnya jika kita panggil url blog, list li nya menjadi link : 

 

Coba kita klik list data ke dua dengan judul Burung kakak tua, hasilnya : 

 

 

Maka data Burung kakak tua yang akan tampil, sesuai dengan link yang kita klik tadi. 



MEMBUAT CRUD LARAVEL HANYA DENGAN 5 MENIT 

 

- Cara pertama silahkan install dulu laravel nya : 

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel latihan-

crud 

- setting koneksi, routing Laravel seperti di tutorial sebelum nya. 

- Lanjut, silahkan beri nama apa saja, lalu kita masuk ke folder laravel, setting dulu 

koneksi ke database nya, buat database nama nya 'latihan-crud' 

- Jika sudah mengatur koneksi ke database nya di .env dan sudah membuat database di 

phpmyadmin, kembali ke  dalam folder Laravel yang sudah dibuat tadi dan klik kanan di 

area kosong, use composer here dan jalankan command line : 

composer require appzcoder/crud-generator 

Hasilnya : 

 

- Buka file app.php di config/app.php Lalu pastekan dibawah ini dibagian providers ya 

scroll kebawah, jangan sampe salah paste : 

Appzcoder\CrudGenerator\CrudGeneratorServiceProvider::class, 

- Paste lagi command line dibawah ini dan enter pada cmd nya : 

composer require laravelcollective/html 

Hasilnya seperti ini : 

https://gilacoding.com/read/membuat-crud-laravel-hanya-dengan-5-menit


 

- Kita main paste lagi deh di app.php pada providers : 

Collective\Html\HtmlServiceProvider::class, 

- Dan ini di bagian aliases masih di app.php ya : 

'Form'   => Collective\Html\FormFacade::class, 

'HTML'   => Collective\Html\HtmlFacade::class, 

- Dan ketikkan composer update di cmd.  Selesai composer update, kita Publish config file 

& generator template files nya dengan cara menuliskan script ini di cmd lagi : 

php artisan vendor:publish 

Hasil : 

 

- Paste lagi command line dibawah ini ke cmd : 

php artisan crud:generate Posts --fields="title#string, 

body#text" 

- Lalu kita publish table nya, dengan cara menjalankan lagi command line dibawah ini : 

php artisan migrate 

- Terakhir jalankan php artisan serve, dan di jalankan url http://localhost:8000/posts . 

Hasilnya : 

 

http://localhost:8000/posts


- Sekarang kita coba tambah dengan mengklik Add New Post : 

 

Hasil setelah ditambah : 

 

Kita juga bisa untuk lihat lebih detail data nya dengan mengklik link pada title : 
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