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Cake PHP atau orang lebih mengenalnya dengan nama CakePHP, adalah sebuah
framework atau kerangka kerja untuk membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update,
Delete) berbasis bahasa pemrograman PHP. CakePHP juga menjadi salah satu framework
pilihan yang memungkinkan seorang developer web untuk membuat sebuah aplikasi
dengan karakter pengembangan RAD (Rapid Application Development), yang
memungkinkan untuk digunakan dan dikembangkan menjadi aplikasi lain yang lebih
kompleks. CakePHP masih satu trah dan mempunyai hubungan darah yang cukup erat
dengan Ruby on Rails, sebuah framework pemrograman Ruby. Artikel kali ini akan
menjelaskan sedikit mengenai CakePHP. Harapannya, sebagai developer web kita tidak
hanya terpaku pada satu metode konvensional saja, akan tetapi cobalah untuk
meningkatkan kemampuan kita dalam mengembangkan aplikasi, seiring dengan semakin
mudah dan berkembangnya bahasa pemrograman PHP itu sendiri.
Cake PHP dan Framework Lainnya
PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memungkinkan seorang developer
membuat sebuah aplikasi berbasis web yang powerful. Seiring dengan semakin
berkembangnya kebutuhan akan aplikasi berbasis PHP, dan semakin kompleksnya
pengembangan aplikasi, dibutuhkan sebuah kerangka kerja (framework), yang terdiri dari
file-file pustaka berupa class-class PHP yang bisa diincludekan dalam aplikasi yang
sedang kita kembangkan.
Selama ini, pemahaman yang kita peroleh tentang aplikasi web berbasis PHP adalah
sebuah aplikasi yang terdiri dari file-file PHP yang berisi kode-kode dan tag html yang
dicampur dengan tag PHP, atau lebih dikenal dengan nama spaghetti code (iya lah, coba
aja liat makanan spaghetti yang lebih mirip dengan bakmi campur). Pengembangan
aplikasi berbasis konvensional seperti ini tidaklah keliru, namun akan menjadi masalah
besar apabila aplikasi ini membutuhkan banyak fitur dan pengembangan di kemudian hari.
Seiring dengan berkembangnya aplikasi berbasis OOP (Object Oriented Programming),
akhirnya beberapa developer PHP bekerja sama untuk membuat sebuah framework yang
memudahkan pekerjaan mereka dalam “mencetak” aplikasi baru. Banyak sekali
framework yang beredar di internet, bahkan beberapa diantaranya membutuhkan instalasi
PHP 5 (seperti Prado dan Zend). Dari beberapa framework yang ada, CakePHP adalah
pilihan yang menarik dengan kemampuannya yang beragam dan adaptasinya pada
instalasi PHP 4.1.x dan PHP 5.
CakePHP menjadi pilihan, karena beberapa kelebihannya, antara lain :
1. Open Source, ini adalah salah satu syarat untuk berkembangnya sebuah framework
yang baik.
2. Riset yang terus-menerus dan terorganisir dengan baik. Sebuah framework
bukanlah pekerjaan yang selesai dalam waktu 1 – 2 hari. Semakin terorganisirnya
sebuah framework berbanding lurus dengan kualitas framework yang dihasilkan.
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3. Dokumentasi yang lengkap. Framework yang baik harus mempunyai dokumentasi
yang lengkap, karena sekumpulan class tanpa dokumentasi tak lebih dari
sebongkah file yang asing dan menambah masalah developer. Untuk referensi
lebih lengkap (gunakan manual dan API CakePHP), silahkan buka
http://www.cakephp.org
4. OOP dan yang lebih penting lagi adalah MVC. MVC singkatan dari Model, View,
Controller. Waduh, apalagi tuh ? Baca subbab selanjutnya !
5. CakePHP memungkinkan pengaturan user dan hak aksesnya dalam aplikasi yang
kita kembangkan, dengan sarana yang lebih mudah dipahami. Fitur ini dikenal
dengan nama Access Control List (ACL).
6. Scaffolding. Ya, barangkali inilah fitur yang jarang didapat pada framework lain.
Hanya dengan menambahkan pada file controller Anda code :
var $scaffold ;
maka Cake akan secara otomatis mengenerate semua yang dibutuhkan untuk
membuat aplikasi CRUD (Create, Read,Update, Delete) secara lengkap. Nggak
percaya ? Tunggu aja edisi tutorial kelanjutan artikel ini.
Apa saja yang harus dipelajari untuk pemula ?
Untuk mempelajari CakePHP, setidaknya ada beberapa pemahaman yang seyogyanya
dikuasai :
1. Pemrograman Berbasis Objek (OOP). PHP sudah mendukung OOP, dan untuk
lebih memahami cara kerja framework, tidak ada salahnya anda mempelajari pola
kerja OOP pada pemrograman PHP.
2. Model basis data relasional. Nggak wajib sih, tapi sangat membantu untuk
memudahkan kita dalam menyusun basis data yang valid dan mudah dimengerti
oleh framework. Apalagi untuk aplikasi rumit yang membutuhkan banyak tabel
dan normalisasi.
3. Terminologi MVC. MVC singkatan dari Model, View, dan Controller.
Model : representasi aktif dari struktur database Anda. Framework berbasis MVC
menekankan pentingnya disain database yang valid, termasuk hubungan antar tabel
dalam database tersebut. Model memungkinkan developer untuk melakukan query
antar database (bila memang diperintahkan oleh controller). Sebuah aplikasi MVC
yang baik memisahkan antar tampilan dan logika kerja (logic). Model adalah
sesuatu yang mewakili basis data yang diolah sedemikian rupa oleh controller
(logic), untuk ditampilkan (view) hasil olahannya.
View : tampilan luar dari aplikasi Anda. User akan berhadapan langsung dengan
tampilan ini. View tidak boleh mengandung bussiness logic, alias logika kerja
aplikasi. Bisa dikatakan, view adalah template dari tampilan aplikasi Anda yang
memudahkan Anda untuk menggantinya di kemudian hari.
Controller : inilah bagian yang paling signifikan dari sebuah aplikasi berbasis
MVC. Benar dan tidaknya hasil olahan data akan sangat tergantung dari logika
kerja aplikasi yang tersusun pada bagian controller ini. Controller akan mengolah
data dari model, menyimpannya dalam variabel-variabel, dan menampilkannya
pada view.

4. Last but not least adalah, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan CakePHP,
mulai dari manual, tutorial, API, artikel yang terkait dengannya, sampai kemudian
contoh-contoh aplikasi yang ada. Pada bagian akhir artikel ini akan disediakan link
downloadan tentang segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan untuk pemula yang
ingin mempelajari CakePHP dengan lebih sistematis.
Struktur kerja CakePHP

Dari gambar di atas, cara kerja CakePHP sebagian besar sudah bisa dijelaskan. Pertama
kali, user melakukan request, yang akan ditangani oleh controller. Controller memiliki
banyak methode yang akan menangani request. Controller akan mengambil data pada
database melalui model. Model memberikan data yang relevan kepada controller.
Controller akan mengolah data dan memberikannya pada view (tampilan) yang dipilih.
Tampilan inilah yang akan dilihat oleh user pada browsernya.
Adapun susunan dari instalasi Cake adalah sebagai berikut :
o app/
config/
controllers/

models/
plugins/
tmp/
vendors/
views/
webroot/
o cake/
config/
docs/
libs/
o vendors/

Keterangan lebih jauh tentang fungsi masing-masing file yang tersimpan pada folderfolder di atas bisa diakses pada http://manual.cakephp.org
Ingin tahu lebih banyak ?
Oke, ini dia saatnya bagi-bagi ilmu. Untuk lebih jelasnya, Anda semua bisa menikmati
segala sesuatu yang berhubungan dengan CakePHP dengan membongkar dan
mendownload yang ada pada situs :
1. Kumpulan artikel dan tutorial praktis, sudah saya rangkum dalam satu file rar,
anda tinggal mendownloadnya di sini .
2. Bakery Cake, sudah saya downloadkan versi offlinenya. Tinggal klik aja di sini.
3. Wiki CakePHP. Segudang tutorial dan jurus-jurus maut CakePHP. Tinggal
download aja versi offlinenya di sini dan silahkan di baca di rumah.
4. Situs resmi CakePHP, wajib dikunjungi, jika Anda memang ingin maju. Silahkan
arahkan browser Anda ke http://www.cakephp.org
5. Manual CakePHP, wajib dimiliki ! Download di http://manual.cakephp.org
6. http://rossoft.wordpress.com/, blog milik salah seorang pengguna CakePHP
7. http://h3rald.com, situs bagus, kaya akan penjelasan, berikut tutorial tentang
CakePHP. Di sini bisa juga ditemukan referensi website yang lebih lengkap
tentang CakePHP.
8. http://cakeforge.org/, pusat download CakePHP dan segala macam project yang
menggunakan CakePHP sebagai based framework-nya. Cocok buat referensi gaya
coding kamu !
9. http://thinkingphp.org, sebuah blog yang mengupas habis teknik coding php yang
benar dan berbasis MVC. Dibahas pula beberapa apikasi yang dibuat berdasar
CakePHP.
10. http://groups.google.com/group/cake-php, kumpulan user Cake yang bergabung
dalam Google user group.
11. http://cakebaker.wordpress.com, buka aja. Bagus buat renungan juga.
12. http://grahambird.co.uk/cake/ , ini wajib dibuka buat newbie. Isinya bagus banget
dan mudah dipahami. Langsung mak nyus ...
13. http://www.zzine.org/articles/cakephp , cukup menarik untuk lebih memahamkan
kita tentang filosofi dan sejarah CakePHP.
14. http://snook.ca/jonathan/, blog pribadi. Bagus juga koq buat referensi.
15. http://snook.ca/archives/cakephp/twentyone_things/, 21 Things I learned about
CakePHP. Cukup menarik untuk menambah “keimanan” kita tentang framework
yang saat ini sedang kita kupas ini.
16. http://www.cakephpforum.com, unofficial forum of CakePHP.

17. http://rd11.com, project manager dari CakePHP project.
Artikel menarik :
1. http://hades.phparch.com/ceres/public/article/index.php/art::cakephp::overview:
An overview of the CakePHPframework.
2. http://www.sitepoint.com/article/application-development-cakephp: The CakePHP
Framework: Your First Bite.
3. http://hades.phparch.com/ceres/public/article/index.php/art::cakephp::zf_compone
nts_in_cake: Using Zend framework components in CakePHP.
4. http://devzone.zend.com/node/view/id/593: Extending the CakePHP framework.
5. http://www-128.ibm.com/developerworks/edu/os-dw-os-php-cake1.html: Cook up
websites fast with CakePHP (requires a free registration).
Khatimah
Ilmu ibarat air garam di lautan, semakin sering kita minum, justru semakin hauslah
kita. Dan ilmu akan bertambah manakala sang pemilik ilmu tidak sungkan-sungkan
untuk berbagi dengan yang lain. Balaslah budi baik saya (wiss...) dengan mengajarkan
apa yang sudah saya paparkan di atas, kepada teman Anda selanjutnya. Dan ingatlah,
kita semua berangkat dari ketidaktahuan, tanpa orang lain kita bukanlah siapa-siapa.
NB : Tunggu serial CakePHP selanjutnya. Tutorial menanti Anda ....

