
Membuat CRUD Sederhana dengan PBO pada PHP 

Kali ini kita akan belajar membuat CRUD yang kita gunakan untuk memanipulasi data dari database 

Mysql kita menggunakan PBO yang ada pada Bahasa pemrograman PHP , Untuk itu silahkan ikuti 

perintah praktek berikut ini  

1. Menjalankan Webserver kita (Xampp, dll) 

Pastikan Webserver kita berjalan , yang pada kali ini kita menggunakan Xampp , Jangan lupa 

untuk klik start Apache dan Mysql nya, dan pastikan berjalan semua, tanpa error 

 

 
 

2. Membuat Folder pada Webserver 

Buat Folder baru pada drive C:/xampp/htdocs di dalam folder htdocs buat folder baru dengan 

nama “biodata”  

 

3. Buat database Baru 

Buat database pada localhost kitadengan nama “biodata” , Setelah membuat database , 

sekarang buat table baru dengan nama “user” dengan perintah berikut ini , bisa juga dapat 

menggunakan phpMyAdmin 

 

 
 

4. Membuat File Class php  

Buat file class PHP , yang di mana akana kita gunakan untuk membuat koneksi antara PHP dan 

Database MySql  dan digunakan untuk menulisan class – class yang akan kita gunakan pada 

aplikasi yang akan kita buat . Buat dengan nama database.php pada folder yang kita buat pada 

folder htdocs tadi dan isikan perintah berikut ini   

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nama` varchar(100) NOT NULL, 

  `alamat` varchar(100) NOT NULL, 

  `usia` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) 



 
 

Keterangan :  

 

• Kita buat property baru dengan nama $mysqli (Line 10) digunakan untuk menyimpan hasil 

koneksi database 

• Pada line 14 kita menyimpan hasil koneksi didalam variabel $koneksi 

• Perintah pada line 16 digunakan untuk melakukan pengecekan jika koneksi gagal maka akan 

menampilkan pesan error. 

• Pada Line 23 kita buat function get_show  yang difungsikan untuk menampilkan data user. 

• Pada Line 25 kita menuliskan perintah untuk untuk berkomunikasi dengan database dengan 

perintah sql yang kemudian kita simpan pada variable $hasil, dan kemudian kita 

mendeklarasikan query sql kita yang telah kita simpan pada variable $data, dalam hal ini kita 

contoh kan akan mengambil semua data yang ada pada table user. 

• Pada Line 27 kita menggunakan perintah while untuk melakukan perulangan sejumlah data 

yang ada pada table user, kita menggunakan perintah mysqli_fetch_array akan akan 

mengkonversi setiap record datanya menjadi sebuah array. 

• Hasil extract data akan disimpan didalam array $result (Line 29), dan variabel $result akan 

dikembalikan nilainya dengan perintah return $hasil (Line 31) 

• Perhatikan pada line 34 – 37 kita menambahkan function tambah_data, Pada function 

tambah_data kita buat 4 paremeter seperti yang ada pada file proses.php di line 8, karena 



function tambah_data ini akan menangkap data inputan form saat method tambah_data ini 

diakses di proses.php di line 8. 

• Perhatikan pada line 39 kita membuat function get_by_id($id), function inilah yang diakses 

oleh file ubaht.php di line 7, difunction ini kita menuliskan query untuk menampilkan data pada 

tabel user yang id nya adalah sesuai dengan id yang akan diedit, dalam hal ini kita gunakan 

variabel $id di parameter pada function get_by_id, Lalu hasil pengembalian nilainya kita 

gunakan perintah return $query->fetch_array(); perintah ini nantinya digunakan untuk 

mengkonversi hasil query menjadi bentuk array. 

• Kita menambah function update_data di Line 45, dimana di function ini memiliki 4 parameter 

yaitu :nama, alamat, usia, id. 

didalam function update_data ini kita menuliskan perintah query untuk melakukan perintah 

update, untuk perintah kita menggunakan perintah mysqli_query, perintah mysqli_query 

menggunakan 2 parameter : 

- koneksi database dengan menggunakan variabel $this->mysqli 

- perintah update data userdi database 

untuk perintah update data di database kita menggunakan perintah sql yaitu : 

update user set nama='$nama',alamat='$alamat',usia='$usia' where id='$id'" 

dimana variabel $nama, $alamat, $usia dan $id merupakan parameter yang diterima oleh 

function update_data ( Line 45 ), parameter ini dikirim oleh file proses.php di line 15. 

• Perhatikan code di line 50 – 53, code ini berisi function yang digunakan untuk delete data 

sesuai id yang diinginkan. function delete_data memiliki 1 parameter yaitu id, dimana 

parameter id dikirim, saat function ini dipanggil di file proses.php pada line 19, yang berisi id 

yang akan dihapus. 

• Pada line 52 kita menuliskan perintah query untuk menghapus data 

delete from user where id ='$id’  

arti dari perintah query diatas adalah menghapus data di tabel user yang id nya sesuai dengan 

nilai di parameter yang diterima oleh function delete_data yang berisi id data yang akan 

dihapus. 

 

 

5. Buat File Halaman Utama  

Buat file dengan nama index.php pada folder yang kita buat pada folder htdocs tadi dan isikan 

perintah berikut ini , File index.php adalah file yang pertama kali akan di buka secara otomatis 

oleh system. 

 

 



 
Keterangan :  

 

• Pada line 2 kita include file database.php yang berisi koneksi ke database 

• Pada line 3 kita buat object dengan nama $mysqli dengan class database. 

• Pada line 8 digunakan untuk membuat tombol tambah data yang akan di arahkan ke 

halamaan tambah.php 

• Pada line 18 kita memanggil fungsi det_show yang berada pada class database melalui object 

$mysqli, hasil pengembalian nilai dari function get_show yang berisi data tabel user dan kita 

menggunakan perintah foreach untuk extract data yang telah berisi record data di tabel user 

dimana masing – masing perulangannya akan dimasukkan ke dalam variabel $show. 

• Pada line 21 – 23 kita menampilkan data pada tabel user, kita menampilkan dengan 

menggunakan array $show, nah untuk elemen array seperti nama (Line 21), alamat (Line 22), 

usia (Line 23) itu disesuaikan dengan kolom pada tabel user. 

• Line 20 digunakan untuk menampilkan nomor disetiap barisnya. 

• Line 25 dan 26 kita membuat tombol Ubah, dan Hapus dengan menggunakan tag <a> di html  

 

 

6. Buat halaman tambah data 

Buat sebuah file dengan nama tambah.php yang akan kita gunakan untuk halaman tambah 

data pada aplikasi kita, dan kemudian masukan peritah berikut ini. 

 

 

  



7. Membuat file Proses 

Buat Sebuah File dengan nama proses.php , dimana file ini akan kita gunakan untuk membuat 

pemrosesan data yang ada pada aplikasi kita. Setelah dibuat file nya sekarang masukan code 

di bawah ini . 

 

 
 
Keterangan :  

 

• Line 2 kita include file database.php yang sebelumnya telah kita buat, dimana didalamnya 

berisi class database 

• Line 3 kita buat object $koneksi dengan class database 

• Line 5 kita membuat variabel $action untuk menyimpan nilai dari variabel action dengan 

method GET 

• Line 6 kita melakukan pengecekan dari nilai $action yang berisi nilai dari variabel action 

dengan method GET, jika nilai dari $action adalah add maka akan memproses pada line 8 – 9 

• Perhatikan pada file tambah.php pada attribute action kita menuliskan 

proses.php?action=add, perintah itu akan memanggil file proses.php dengan mengirimkan 

parameter action dengan method get yang bernilai add, perintah itu yang membuat variabel 

$action (Line 5 File proses.php) bernilai add. 

• Pada Line 8 kita mengakses method tambah_data dengan menggunakan object $koneksi, 

method tambah_data kita memberikan 4 parameter yaitu : 

-  $_POST[‘nama] = adalah nilai dari form dengan name nama, disini menggunakan method 

post, karena form tambah_data menggunakan method post 

-  $_POST[‘alamat’] = adalah nilai dari form dengan name alamat 

-  $_POST[‘usia’] = adalah nilai dari form dengan name usia 

• Pada Line 9 kita gunakan untuk redirect / mengakses file index.php, sehingga ketika sudah 

memasukkan data kedatabase, maka akan diredirect ke file index.php 

 

8. Membuat Halaman Ubah data 

Buat Sebuah File dengan nama ubah.php , dimana file ini akan kita gunakan untuk membuat 

halaman update data yang ada pada aplikasi kita. Setelah dibuat file nya sekarang masukan 

code di bawah ini . 



 
 
Keterangan :  

 

• Line 2 kita include file database.php yang sebelumnya telah kita buat, dimana didalamnya 

berisi class database 

• Line 3 kita buat object $koneksi dengan class database 

• Pada Line 4 kita tangkap variabel $id dengan method get, hasil kiriman saat tombol edit di file 

index.php di klik, variabel $id ini akan berisi nilai dari kolom id di table user, yang merupakan 

primary key dari tabel user 

• Pada Line 5 kita melakukan pengecekan atas variabel $id_barang. 

Apakah nilainya tidak kosong menggunakan perintah if(! is_null($id)) tanda ! disini berarti 

tidak, dan is_null digunakan untuk melakukan pengecekan apakah nilai dari $id kosong, jadi 

kalau perintah if(! is_null($id)) memerintahkan untuk melakukan pengecekan jika variabel $id 

tidak kosong, maka akan menjalankan perintah pada baris 7, dan jika nilai pada $id kosong 

maka akan menjalankan perintah pada baris 11 yang otomatis redirect ke file index.php 

• Pada Line 7 kita membuat variabel dengan nama $data, variabel ini akan digunakan untuk 

menyimpan hasil pengembalian nilai dari function get_by_id pada class database, di line 7 kita 

menulisnya dengan perintah $db->get_by_id($id). 

kita mengirimkan 1 parameter yaitu variabel $id, yang berisi nilai dari kolom id_barang dari 

barang yang akan diedit. 

  



9. Menjalankan Aplikasi pada Webbrowser 

Buka browser kalian, kemudian ketikan localhost/biodata/  jika berhasil maka akan muncul 

halaman data yang kita abuat tadi 

 

 


