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BAB I  PENDAHULUAN 

 

A. Bisnis MLM Di Indonesia 

MLM atau Multi Level Marketing merupakan salah satu cara yang bisa dipilih oleh sebuah 

produsen / perusahaan untuk memasarkan atau mendistribusikan produknya kepada 

pelanggan eceran dengan memberdayakan distributor independennya untuk melaksanakan 

tugas pemasaran/pendistribusian/penjualan produk melalui pengembangan armada 

pemasar/distributor/penjual langsung secara mandiri(independen), tanpa campur tangan 

langsung perusahaan.  

 

Menurut data dari Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI), paling tidak hingga tahun 

2003 ini telah ada 53 perusahaan yang terdaftar menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan 

dengan system pemasaran langsung / multi level marketing. 

 

Tidak Kurang 3000.000 orang Indonesia saat ini aktif sebagai anggota sistem pemasaran 

jaringan ini secara paruh waktu. Jumlah ini terus meningkat dengan cepat, sebagai ilustrasi 

CNI – salah satu MLM di Indonesia – yang memiliki anggota sekitar 150.000 orang, telah 

meningkat menjadi 240.000 orang anggota dari tahun 1997 hingga 1998. 

 

Fenomena ini menggambarkan betapa minat masyarakat di Indonesia terhadap peluang 

bisnis yang di tawarkan dari system pemasaran jaringan ini cukup besar. 

 

 Andreas Harefa – Multi Level Marketing : Alternatif Karir dan Usaha 

Menyongsong Milenium Ketiga. 
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B. Kenapa Harus Memilih MLM ? 

Sebuah survey yang dilakukan oleh Harvard University di Amerika menemukan fakta bahwa 

pada usia 65 tahun, orang akan terbagi dalam beberapa keadaan : 

- 35 % Meninggal dunia 

- 5 % Masih bekerja 

- 4% Pensiun (Tabungan Pas-pasan) 

- 55% Miskin (Tergantung pada anak, menjadi gelandangan dll) 

- 1 % Kaya Raya 

 

Penelitian Tersebut juga membuktikan bahwa dari 1% usia 65 tahun yang kaya raya tersebut 

berasal dari profesi : 

- 10% CEO / Top Manager 

- 10%  dokter ahli, pengacara, artis 

- 5% sales asuransi, sales rumah 

- 1% lain lain (menang undian dll) 

- 74% pemilik usaha / bisnis 

 

Untuk menjadi seorang pemilik usaha / bisnis,  setidaknya terdapat tiga pilihan : 

1. Membuat perusahaan sendiri  Sulit dijalankan karena membutuhkan modal tinggi  

2. Membeli Waralaba  Sulit dijalankan karena membutuhkan modal tinggi 

3. Manjalankan Waralaba Pribadi / MLM  Murah / Mudah dijalankan (modal +- 

Rp.55.000,-) 

 

Inilah alasan kuat kenapa sebaiknya anda memilih bisnis Network Marketing untuk 

meningkatkan taraf hidup anda.  

 

Beberapa tokoh yang merekomendasikan system pemasaran berjenjang / MLM diantaranya 

adalah : Andreas Harefa dari Indonesia dan Robert T Kiyosaki dari Amerika. 

http://www.rahasiasukses.com/
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C. Menjalankan Bisnis Network Marketing Melalui Internet 

Pernahkah anda bertanya bagaimana Internet dapat meningkatkan keuntungan bisnis 

network marketing / MLM anda ?  

Banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya untuk membawa bisnis network 

marketing mereka Online !  

Bahkan banyak orang yang masih skeptis bahwa online marketing dapat diterapkan pada 

bisnis MLM. 

 

SEBENARNYA : ONLINE Marketing dapat diterapkan untuk semua bisnis, apapun 

produk atau jasa yang anda jual.  Tapi anda juga harus sadar bahwa Internet sebagai sebuah 

media baru, tidak pernah akan menggantikan media lama yang telah ditemukan sebelumnya. 

Jadi Online Marketing haruslah dilakukan sebagai “supplement media” atau “media 

tambahan” dan bukan sebagai pengganti dari media bisnis yang biasa di gunakan. 

 

Berikut ini mengapa anda harus mempertimbangkan menggunakan internet sebagai sarana 

presentasi bisnis MLM anda : 

1. Situs Presentasi anda akan bekerja 24/7 (24 jam sehari 7 hari seminggu – Non Stop) 

2. Anda bisa menjangkau lebih banyak orang / prospek baik lokal maupun 

internasional 

3. Follow Up Prospek yang bisa dilakukan dengan mudah dan bisa otomatis 

 

Internet tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan MLM sebagai sebuah “web 

presence”, bahkan beberapa Aktivis MLM yang peka telah memanfaatkan internet sebagai 

media promosi dan presentasi. 

 

Nah buku ini khusus membahas teknik pembuatan situs internet bagi aktivis MLM yang 

tidak ingin ketinggalan dalam memanfaatkan internet sebagai media promosi dan presentasi 

yang efektif. 

 

 

http://www.rahasiasukses.com/


Visit : http://www.rahasiasukses.com 
 

 4 

D. Contoh Situs MLM di Internet 

Saya mencatat beberapa situs contoh dari para aktivis MLM yang menggunakan internet 

sebagai media promosi dan presentasinya. 

Diantaranya adalah : 

http://www.rahasiasukses.com/ 

http://www.kunciemas.com/ 

http://www.sndfocus.biz/ 

http://dc-online.wnetwork.biz/

http://www.rahasiasukses.com/
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E. Menggunakan PHP dan MySQL Untuk Membuat Web Duplikasi  

Dalam buku ini akan di jelaskan bagaimana membuat situs Duplikasi untuk MLM dengan 

menggunakan PHP dan MySql. 

PHP yang merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa 

script yang ditempatkan dan dijalankan pada sebuah server.  

 

Dengan PHP anda dapat membuat sebuah aplikasi web atau sebuah situs dinamis. Artinya 

anda dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. 

 

Lantas apa beda antara PHP dan bahasa script lainnya ? Kita tahu banyak pilihan seperti 

ASP, Cold Fusion, CGI, Perl, Java, Phyton.  

 

Jawabanya  adalah PHP itu open source dan gratis untuk digunakan. Bahasa script PHP  juga 

sederhana, selain itu PHP dapat berkomunikasi dengan berbagai macam type database. 

 

Dalam buku ini, kita akan menggunakan database MySql. MySql adalah sebuah database 

server yang paling populer dan digunakan oleh ribuan situs saat ini. Alasan banyak orang 

menggunakan MySql adalah karena MySql gratis untuk digunakan. Selain itu MySql 

menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya. 

 

Silahkan baca buku Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP 

karya Abdul Kadir – Penerbit Andi Offset Yogyakarta. Atau Bisa juga Professional PHP 

Programming Karya Jesus Castagnetto dkk terbitan Wrox Press Ltd. 
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BAB II. PENGETAHUAN DASAR 

A. Instalasi Apache Server, PHP dan MySql 

Untuk belajar membuat sebuah situs dengan bahasa PHP dan MySQL, maka anda perlu 

menginstall sebuah Apache web server, PHP dan MySql di komputer anda. 

Untuk lebih memudahkan dalam proses installasi,  kami sarankan untuk melakukan installasi 

PHP TRIAD. Dengan PHP TRIAD anda akan menginstall tiga aplikasi sekaligus yaitu :  

Apache Web Server, PHP dan database server MySql. 

Catatan : Kami asumsikan bahwa anda menggunakan Windows pada PC anda. PHPTriad 

disertakan gratis dalam CD yang dijual dalam buku ini. Atau anda dapat mendownload PHP 

Triad versi terbaru melalui situs : 

http://www.phpgeek.com/ 

 

http://www.rahasiasukses.com/
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Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan installasi PHP Triad 

1. Jalankan PHPTriad.Exe dengan men-double klik icon PHPTriad.exe  

Akan muncul window PHP Triad Lisence Agreement seperti di bawah ini : 

 

2. Kemudian tekan tombol “I Agree” 

3. Selanjutnya program akan secara otomatis melakukan installasi, ilustrasi bisa dilihat pada 
gambar di bawah ini :   
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4.  Jika telah selesai maka akan keluar window seperti ini : 

 

5. Lalu tekanlah tombol “close” untuk menyelesaikan proses instalasi 

http://www.rahasiasukses.com/
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Secara default Instalasai PHP Triad yang baru saja anda lakukan akan memiliki konfigurasi 
sbb : 
Folder Lokasi Apache Server     = C:\Apache 
Folder Lokasi PHP    = C:\Apache\PHP 
Folder Lokasi MySql    = C:\Apache\MySql 
Folder Lokasi File Configurasi Apache  = C:\apache\conf 
Folder Lokasi Menyimpan File Untuk Situs = C:\apache\htdocs 

Untuk Mengetes apakah Instalasi yang anda lakukan berhasil, lakukan langkah langkah 

berikut : 

Jalankan Apache Web Server di komputer anda dengan cara klik : 

Start Menu  Program  PHPTriad  Apache Console  Start Apache 

Lihat Ilustrasi ini : 

 

Kemudian jalankan Internet Explorer Anda dan Ketik http://localhost/ pada address bar 

nya. 

http://www.rahasiasukses.com/


Visit : http://www.rahasiasukses.com/ 
 

 10 

Maka secara default anda akan melihat halaman berjudul “PHPGeek.com Present 

PHPTriad”  seperti di bawah ini : 

 

Halaman web yang sedang anda lihat melalui web server apache yang baru saja anda install 

ini adalah sebuah file dengan nama Index.html yang berada pada folder  

C:\apache\htdocs\ 

Folder ini adalah default folder tempat halaman-halaman web anda disimpan di local server. 

http://www.rahasiasukses.com/
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Sebagai contoh tambahan jika anda membuat folder baru bernama “situs-mlm” di folder 
C:\apache\htdocs, atau  

C:\apache\htdocs\situs-mlm\ 

Maka anda dapat mengakses halaman halaman di folder tsb melalui internet explorer dengan 

mengetikan http://localhost/situs-mlm/ di address bar internet explorer. 

 

CATATAN : Grafik dan tulisan yang ditampilkan pada gambar di atas, hanya merupakan 

ilustrasi saja. Penampilan sebenarnya tergantung isi dari file index yang ada di folder tersebut. 

 

http://localhost/situs-mlm/ 

http://www.rahasiasukses.com/
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B. Tag-Tag Dasar HTML 

Sebelum anda mulai mempelajari script PHP dan MySql untuk membuat sebuah situs MLM, 

memahami tag-tag dasar HTML adalah sebuah keharusan. 

Anda dapat melewati bagian ini jika anda telah terbiasa dan mengerti dasar dasar HTML 

Sebuah File HTML selalu diawali oleh tag  <html> dan di akhiri oleh tag </html>. 

Penulisan huruf besar atau huruf kecil pada tag HTML tidak berpengaruh pada hasil.  

Berikut ini adalah daftar TAG HTML dasar yang akan dijelaskan penggunaanya dalam buku 
ini. 

<html>, <head>, <title>,<body>, <P>, <BR>, <font>,<a>,<IMG>,<table> 

 

Untuk memahami HTML secara lengkap anda kami sarankan untuk membaca 
buku berjudul Dasar Dasar HTML yang diterbitkan Elex Media. 

 

Contoh sebuah file HTML dasar dapat berisi baris-baris sbb : 

 
<html> 

<head> 
deskripsi  dokumen 

</head> 
<body> 

isi dokumen 
</body> 

</html> 

Seperti yang bisa anda lihat dari ilustrasi di atas, bahwa Tag HTML selalu memiliki 

pasangannya masing masing. Misal : 

<html>………….</html> 
<head>………….</head> 
<body>………..</body>,….dst 

Pasangan tag 

Pasangan tag 

Pasangan tag 

http://www.rahasiasukses.com/
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Contoh : ketiklah code berikut ini dengan Notepad atau software PHP editor yang anda 

punya, lalu simpan ke dalam sebuah file dengan nama “dasar.html” di folder 

C:\apache\htdocs\situs-mlm\  

<html> 
<head> 

<title>Judul Sebuah File HTML</title> 
</head> 
<body> 

Ini Isi Dokumen 
</body> 

</html> 

Jika file tersebut anda lihat melalui local server, maka akan terlihat seperti ini : 

 

 

CATATAN :  Files HTML bisa anda buat dengan mengetikan TAG-TAG html tersebut di 

atas dengan menggunakan software NOTEPAD yang ada pada windows.. Hanya saja jika 

anda menggunakan NOTEPAD untuk mengedit/membuat file HTML maka saat anda 

menyimpannya diberi extensi *.html 

Nama File = dasar.html 

http://www.rahasiasukses.com/
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B.1 Membuat Paragraf  

Sebuah paragraf dalam file HTML di awali oleh tag <P> dan di akhiri oleh tag </P>. 

Tag <P> ini memiliki atribut ALIGN yaitu atribut yang mengatur posisi dari sebuah 
paragraf. 

Contoh : paragraf.html 
<html> 

<head> 
<title>Mengatur Paragraf Sebuah File HTML</title> 

</head> 
<body> 

<P Align=”Left”>Paragraf ini rata kiri</P> 
<P Align=”Right”>Paragraf ini rata kanan</P> 
<P Align=”Center”>Paragraf ini rata tengah</P> 

</body> 
</html> 

Jika File formulir.html tersebut dijalankan akan nampak seperti gambar berikut : 

 

http://www.rahasiasukses.com/
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B.2 Membuat Baris Baru  

Untuk menulis suatu text pada baris baru, digunakan Tag <br>. 

Berbeda dengan tag HTML pada umumnya, tag <br> tidak memiliki pasangan </br> 

Tag <br> di taruh sebelum Text yang akan ditulis pada baris baru. 

Contoh : baris.html 
<html> 

<head> 
<title>Mengatur baris baru pada file HTML</title> 

</head> 
<body> 

<br>Ini Baris Pertama 
<br>Ini Baris Kedua 
<br>Ini Baris Ketiga 

</body> 
</html> 

Jika File baris.html tersebut dijalankan akan nampak seperti gambar berikut : 
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B.3 Mengatur tampilan Text  

Untuk mengatur tampilan dari sebuah Text, Text tersebut harus di apit oleh Tag <Font> 
dan </Font> 

Tag <Font> memiliki beberapa atribut, di antaranya : 
SIZE, FACE dan Color 

Contoh : font.html 
<html> 
<head> 

<title>Mengatur tampilan TEXT pada file HTML</title> 
</head> 
<body> 

<Font Size=1 Face=”arial”> Size 1 Jenis Arial</font> 
<br> 
<Font Size=2 Face=”Verdana”> Size 2 Jenis Verdana</font> 
<br> 
<Font Size=3 Face=”Tahoma”> Size 3 Jenis Tahoma</font> 
<br> 
<Font Size=7 Face=”Tahoma”> Size 7 Jenis Tahoma</font> 

</body> 
</html> 

Lihat gambar berikut ini jika anda menjalankan file Font.html melalui Lokal Server : 
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B.4 Menampilkan huruf Tebal dan Miring 

Gunakan tag <b> dan </b> untuk mengapit text yang akan dibuat menjadi huruf tebal. 

Gunakan tab <i> dan </i> untuk mengapit text yang akan di buat menjadi huruf miring. 

Contoh : tebal-miring.html 
 

<html> 
<head> 

<title>Huruf Tebal dan Huruf Miring pada file HTML</title> 
</head> 
<body> 

<b>Text Ini Akan dicetak tebal</b> 
            <i> Text Ini Akan dicetak miring</i> 
</body> 
</html> 

 

File tersebut jika dijalankan akan menghasilkan seperti gambar berikut : 
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B.5 Membuat Text  Link  

Tag <a href=” ”> digunakan untuk membuat suatu text atau gambar memiliki link ke 

tempat lain. 

Contoh : TextLink.html 
<html> 
<head> 

<title>TEXT Link pada file HTML</title> 
</head> 
<body> 

              <a href=”file2.html”>Link ke file2.html</a> 
              <br> 
              <a href=”mailto:private@yuan-yudistira.org”>Link ke  Email</a> 
              <br> 

     <a href=”http://www.TheUltimateMLMBlueprint.com”>Link Ke Situs Lain</a> 
</body> 
</html> 

File tersebut jika dijalankan akan nampak seperti gambar berikut : 
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B.6 Menampilkan Gambar  

Gunakan Tag <IMG> untuk menampilkan gambar dalam file HTML yang anda buat. 

Tag IMG memiliki atribut utama yaitu SRC yang isinya text lokasi file gambar yang akan 

ditampilkan. Tag lain yang bersifat Optional adalah : ALT, WIDTH dan HEIGHT 

Atribut ALT digunakan sebagai alternatif text yang akan ditampilkan jika web browser di set 

agar tidak menampilkan gambar dengan tujuan mempercepat loading sebuah halaman web. 

Atribut WIDTH dan HEIGHT digunakan untuk mengatur ukuran lebar dan tinggi gambar 

yang akan di tampilkan. Jika Atribut  WIDTH dan HEIGHT tidak anda tentukan, maka 

gambar akan ditampilkan dengan ukuran yang sebenarnya atau 100%. 

Contoh : gambar.html 
 
<html> 
<head> 

<title>Menampilkan Gambar</title> 
</head> 
<body> 

              <IMG SRC=”yuan.jpg” width=”100” height=”150”> 
              <br>            

</body></html> 
 
Lihat gambar berikut ini sebagai ilustrasi jika file gambar.html di jalankan di internet  
explorer : 
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B.7 Membuat Table  

Untuk menampilkan text dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dibaca, kita dapat 

membuat table. 

Suatu Table dalam HTML di tandai dengan Tag awal <table> dan di akhiri tag </table>. 

Beberapa bagian penting dalam  Tag <table> </table> antara lain : 

<tr>……</tr>     untuk membuat baris dalam sebuah table 

<td>…….</td>  untuk membuat kolom dalam sebuah table 

Atribut yang umum digunakan pada Tag <table>, <tr> dan <td> yaitu WIDTH. Atribut ini 

digunakan untuk mengatur ukuran lebar dan tinggi suatu table, baris atau kolom. 

Atribut lain yang tak kalah penting untuk anda ketahui agar penampilan table yang anda buat 

semakin menarik diantaranya CELLSPACING, CELLPADDING, BORDER, BGCOLOR 

dan BORDERCOLOR. 

CELLSPACING untuk mengatur jarak spasi antara dua sell. 

CELLPADDING untuk mengatur jarak spasi antara border dengan text. 

BORDER untuk mengatur ketebalan border suatu table, nilai 0 artinya border table tidak 
terlihat. 

BGCOLOR digunakan untuk mengatur  warna latar belakang suatu table, baris atau kolom. 

BORDER COLOR digunakan untuk mengatur warna border. 

http://www.rahasiasukses.com/
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Contoh : table.html 
<html> 
<head> 

<title>Membuat Table</title> 
</head> 
<body> 

              <Table border=”1” cellspacing=”2” cellpadding=”3” width=”75%” bordercolor=”red” 
bgcolor=”yellow”> 

   <TR> 
  <TD width=”50%” bgcolor=”white”>Baris Satu Kolom Satu</TD> 
  <TD width=”50%” bgcolor=”white”>Baris Satu Kolom Dua</TD> 
              </TR>   

  <TR> 
  <TD width=”50%” bgcolor=”white”>Baris Dua Kolom Satu</TD> 
  <TD width=”50%” bgcolor=”white”>Baris Dua Kolom Dua</TD> 
              </TR>                     

</body> 
</html> 

 

Gambar berikut ini menunjukan jika file table.html di jalankan pada internet explorer : 
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B.8 Membuat Form  

Dalam membuat situs MLM, Tag HTML terakhir yang perlu anda kuasai adalah Tag dalam 

membuat sebuah FORM. 

Sebuah Form di awali oleh Tag Awal <form> dan di akhiri dengan tag </form>. 

Atribut penting pada tag <form> yaitu : METHOD dan ACTION. 

Atribut METHOD biasanya memiliki dua nilai yaitu : POST dan GET.  

Metoda POST akan sering kita gunakan dalam membuat sebuah form isian pendaftaran 

anggota MLM baru dalam situs MLM anda. 

Metoda ACTION berisi URL dari program yang di panggil oleh Form tersebut. 

Dalam sebuah Form isian, maka sudah dapat dipastikan adanya Tag <input>. 

Tag <input Type=”text”> digunakan sebagai kontrol masukan data, TAG ini memiliki dua 

atribut penting yaitu NAME dan SIZE. 

Seperti yang telah anda duga, atribut NAME digunakan untuk memberikan nama dari sebuah 

variable yang di masukan pengunjung situs dalam form. Dan atribut SIZE digunakan untuk 

menentukan lebar Input Box yang anda buat. 

 

PENTING : Anda harus benar benar memperhatikan bagian mengenai Atribut NAME ini, 

karena akan berpengaruh dalam menangani data masukan dalam Script PHP yang akan kita 

buat nanti. 

Nantinya atribut NAME pada TAG <input type=”text”> digunakan sebagai nama dari 

sebuah variable pada file PHP. 
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Setiap Form paling tidak memiliki satu tombol untuk mulai mengirimkan data,  tombol ini 

dibuat dengan Tag <INPUT Type=”Submit”> 

Anda juga dapat menambahkan satu tombol untuk me-reset data yang di masukan, tombol 

ini dibuat dengan menggunakan Tag <INPUT Type=”Reset”> 

Contoh : form.html 
<html> 
<head> 
<title>Pastikan Anda Untuk Mengikuti Presentasi Bisnis Kami !</title> 
</head> 
<body> 
<form method="post" action="prosesdata.php"> 
<b>Masukan Nama dan Email anda untuk mengikuti mendapatkan bonus ebook</b> 

<table width="478" border="1" align="Left" cellpadding="0" cellspacing="3"> 
<tr>  

<td width="125">Nama</td> 
     <td width="343"><input name="isinama" type="text"> 

</tr> 
<tr>  

<td>Email</td> 
             <td><input name="isiemail" type="text" id="isiemail"> 

</td> 
</tr> 
<tr>  

<td colspan="2">  
             <input type="submit" name="Submit3" value="Kirimi Saya Bonus Ebook"> 
             </td> 

</tr> 
  </table> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Catatan : Pada form di atas, metoda ACTION-nya di arahkan pada file prosesdata.php. File 

prosesdata.php inilah yang akan memproses datanya.  
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Lihatlah gambar berikut ini jika file form.html tersebut dibuka di internet explorer : 
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C. Perintah Perintah Dasar Dalam PHP 

Menurut Stavan Haryanto : PHP termasuk dalam bahasa pemrograman Lightweight. Apa itu 

bahasa yang Lightweight? Seperti katanya, bahasa yang lightweight itu bahasa yang ringan. 

Tidak [terlalu] kompleks, sehingga tidak perlu belajar terlalu lama untuk bisa 

menguasainya Tidak Banyak Aturan, sehingga cepat dan tidak susah bikin program, apalagi 

yang pendek-pendek. Tidak Kaku, sehingga programer bisa bebas berekspresi dan have fun 

menulis program. (Tulisan Lengkapnya bisa anda baca di sini :  

http://www.master.web.id/scriptingworld/01-intro/01-intro.html ) 

Nah,…sekarang mari kita buktikan bahwa PHP memang mudah dipelajari, Tidak [terlalu] 

kompleks, dan Tidak Banyak Aturan. 
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C.1 Menulis File PHP  

Ketik code berikut ini dan simpan sebagai latihan1.php di folder 

C:\apache\htdocs\situs-mlm\ 
 
<? 
//File latihan1.php  
echo "Ini adalah file PHP pertama ku"; 
?> 

 
Sekarang mari kita bahas empat baris kode di atas ! 

Baris pertama anda bisa lihat sebuah kode "<?", ini adalah sebuah Tag yang menandai awal 

dari sebuah kode PHP.  

Jadi, sebuah script PHP selalu di awali dengan tag "<?". 

 

Baris kedua anda melihat tertulis kode "//File latihan1.php",  dua buah tanda slash 

"//" menandai sebuah baris komentar dari script PHP. 

 

Jadi dimanapun anda ingin menambahkan komentar dalam baris-baris script PHP anda, anda 

tinggal menulis : 

//Ini baris komentar 1 

// Ini baris komentar 2 

 

Ingat ! Baris komentar ini HANYA untuk memudahkan dalam melacak kesalahan program 

atau agar anda dapat mudah melihat alur program yang anda buat.  

 

Baris Ketiga anda melihat baris kode  

 echo "Ini adalah file PHP pertama ku"; 
Perintah echo di gunakan untuk menampilkan output ke layar browser. 

 

Apa yang anda tulis di antara tanda kutip  ini akan di tampilkan di layar. 

 
Di akhir baris ketiga anda melihat tanda "titik koma ;".   
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 Setiap baris perintah dalam PHP HARUS SELALU di akhir oleh tanda titik koma 
ini. 
Tanpa tanda ini, maka akan terjadi PARSE ERROR ! 
 
Baris Keempat anda melihat baris kode "?>". Ini adalah tanda akhir dari sebuah deretan 

script PHP yang anda buat. 

Jadi di awal script PHP yang anda buat, anda harus menuliskan kode "<?"  dan di akhir 

script anda harus menuliskan "?>". 

 
Nah betul bukan ?! Ternyata menulis script PHP  memang mudah bukan ???? 
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C.2 Lebih lanjut dengan PHP 
 
Dalam buku ini tidak semua perintah PHP akan di bahas. Kita hanya akan membahas 

perintah perintah PHP yang paling sering di gunakan dalam membuat sebuah situs duplikasi 

MLM yang bersifat dinamis.  

 

D.2.1 Variable  

Sebuah variable dalam PHP ditandai dengan tanda “$”. Contoh : 

$nama_variable =”Isi Variable”; 

atau misalnya  

$diameter =200; 

 

SEDIKIT BOCORAN : Anda penasaran bagaimana sebuah situs duplikasi MLM 

menampilkan nama tiap-tiap distributor secara dinamis ? Misal di 

http://plaza21.rahasiasukses.com/ akan menampilakn nama HARYONO dan di 

http://memberlain.rahasiasukses.com/  akan menampilkan nama member lain. Sebenarnya 

sederhana, perintahnya hanya : 

echo “$namadistributor”;  

Dimana $namadistributor adalah sebuah variable yang diisi dari data yang di ambil secara 

dinamis dari database berdasarkan kode username.   

Kita akan memperdalamnya di bab depan, ini hanya sekedar “bocoran” saja. Sabar ya ! ;-) 
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C.2.2 Operasi Aritmetika  

Berikut ini kode untuk melakukan operasi aritmetika dalam PHP 

Operator Kegunaan 

+ Penjumlahan 

- Pengurangan 

* Perkalian 

/ Pembagian 

% Sisa Pembagian 

++ Penaikan 

-- Penurunan 

 

Contoh : 

$A=3+2;   Akan memberikan nilai 5 pada variable A 

$A=5-2;  Akan memberikan nilai 3 pada variable A 

$A=5*2;   Akan memberikan nilai 10 pada variable A 

$A=13%2   Akan memberikan nilai 1 pada variable A  
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C.2.3. Operator Pembandingan 

Untuk membandingkan dua buah variable atau operand anda dapat menggunakan operator 

berikut ini : 

Operator Kegunaan 

== Sama Dengan 

< Kurang Dari 

> Lebih Besar 

<= Kurang atau sama dengan 

>= Lebih atau sama dengan 

!= Tidak Sama dengan 

<> Tidak sama dengan 
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C.2.4 Pernyataan Bersyarat dengan Perintah IF 

Untuk mengambil suatu keputusan dengan melihat kondisi tertentu digunakan perintah 

IF ..Then 

Contoh 

IF ($nama=”Budi”) 
   { 
 echo “Helo $nama<br>”; 
 echo “Apa Kabar?”; 
   } 

Penjelasan : Baris pertama mengecek syarat yaitu apakah variable $nama berisis text Budi, 

jika YA, maka perintah perintah yang ada di dalam tanda { } akan dijalankan. 
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C.2.5 Pengulangan Dengan Perintah While 

Kadang-kadang dalam script PHP yang kita buat,  kita perlu melakukan pengulangan 

perintah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan perintah While. 

Contoh : 

<? 
$jumlah=1;  // Variable $jumlah di isi nilai 1 
while ($jumlah<=100) // Pengulangan dilakukan 100 kali 
{ 
   echo “$jumlah<br>”; 
   $jumlah++; 
} 
?> 
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C.2.6 Mengirim email dengan perintah mail(); 

Ini adalah perintah yang paling sering di gunakan dalam situs manapun yang memiliki sebuah 

Form Isian. Entah form isian untuk subscribe ke newsletter maupun form isian untuk 

pendaftaran distributor baru. 

 

Setiap kali user mengisi sebuah Form Isian, biasanya paling tidak dia akan menerima sebuah 

email konfirmasi tentang pendaftarannya itu. 

Nah perintahnya adalah sebagai berikut : 

--------------- 

$emailtujuan=”$emailanda”; 
$emailasal=”emailanda@domain.com”; 
$subjek=”Ini Subjek Email”; 
$pesan=”Ini adalah isi pesan baris pertama/nInibaris ke dua/nIni Barisketiga”; 
$header_email ="From$emailasal\nReply-To: $emailasal\nContent-Type: text/plain; charset=us-
ascii\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 
 mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 

--------------- 

PENJELASAN : 

Pada baris pertama, Variable $emailtujuan di isi dengan sebuah variable lain yang bernama 

$emailanda. Masih ingat saat kita membahas tentang tag <Input type=”text” name=””> di 

bagian HTML. Saat itu saya berikan TIPS kepada anda agar memperhatikan bagian atribut 

name ini. Isi atribut Name dari sebuah tag INPUT type Text ini akan dapat di panggil lagi 

dalam PHP dengan menulis kan nama variablenya. 

 

Untuk lebih jelasnya ! Misalnya anda punya file HTML yang berisi sebuah Form isian. Dalam 

Form isian tersebut ada sebuah INPUT type text untuk isian email dan anda beri nama 

“emailanda”, atau kode html secara lengkapnya sebagai berikut : 

<INPUT type=”text” name=”emailanda”>  

maka  apapun yang di tuliskan oleh pengunjung anda pada form isian itu, dapat anda panggil 

lagi - entah untuk di tampilkan ke layar atau untuk mengirimkan email ke alamat tsb -  

dengan memanggil variable $emailanda. 

 

Baris kedua berisi perintah yang memberikan nilai pada Variable $emailasal dengan alamat 

email anda, nah kalau yang ini jelas ya !  
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Baris ketiga berisi perintah yang memberikan nilai pada variable subjek dengan isi subjek 

email yang akan anda kirimkan. Jelas ya ? 

 

Baris keempat mungkin agas sedikit membingungkan,…..;-)   

Sebenarnya sih sederhana,….baris keempat ini masih mengisikan sebuah nilai kepada 

variable $pesan. Cuma memang pesan yang anda tulis, pasti lebih dari satu baris, nah untuk 

menandai antara baris satu dengan  baris kedua, digunakan kode ”/n”. Kode “/n” yang anda 

tulis mengisyaratkan kepada PHP agar teks setelah tanda itu di tulis pada baris baru. 

 

Baris kelima dan keenam sebenarnya merupakan satu perintah. Agar tidak terlalu 

membebani pikiran anda. Mungkin ada baiknya saya tidak menjelaskan secara detail baris 5 

dan 6 ini. ;-) 

 

Yang penting adalah pada baris ini anda mengisi variable $header_email dengan variable 

$emailasal untuk atribut “FROM” dan atribut “Reply-To”. Ini akan membuat email tersebut 

dikirimkan dari alamat email anda. 

 

Baris ketujuh merupakan perintah utama pengiriman email yang sedang di bahas. 

Perhatikanlah bahwa perintah mail(); memiliki pola yang selalau seperti itu : 

 

mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 
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C.2.7 Menancapkan Cookie pada browser pengunjung 

 

Cookie digunakan untuk menyimpan variable variable data anggota. Sehingga dengan 

mengecek isi dari Cookie, kita bisa tahu siapa yang mensponsori siapa. 

 

Untuk memasukan sebuah isi variable ke dalam Cookie, digunakan perintah : 

setcookie("namacookie","Ini isi Cookie"); 

perintah di atas memasukan nilai “Ini isi Cookie” kedalam variable cookie yang bernama 

$namacookie. 

 

Setelah sebuah cookie di pasang, maka sepanjang belum expired, kita mempunyai variable 

$namacookie yang bisa kita panggil sewaktu waktu. 

 

Sampai saat ini kita telah membahas beberapa perintah PHP dasar yang sederhana untuk 

anda pahami. Diantaranya tentang bagaimana sebuah file PHP ditulis, cara membuat 

sebuah variable, perhitungan aritmatika sederhana, kondisi bersyarat, perintah 

pengulang, mengirim email dan memasang Cookie pada browser. 

 

Saya sengaja pilihkan topik topik tersebut untuk dimasukan dalam Bab Pengetahuan Dasar 

ini. Beberapa perintah lainnya yang agak rumit akan saya jelaskan secara langsung dengan 

memberikan contoh langsung bagaimana “aksi” perintah tersebut dalam keadaan sebenarnya.  

 

Hal ini – menurut pengalaman saya – akan memberikan kesan mendalam dalam pemahaman 

anda. Saya juga menyarankan kepada anda agar di Bagian Kedua nanti, anda tidak hanya 

sekedar membaca, tapi juga langsung mempraktekannya dengan mengetikan kode-kode PHP 

yang ada dan langsung mengetesnya di local server. 
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D. Mengenal dan Menggunakan MySQL  

Sekarang kita akan mulai coba untuk mengenal database MySQL. Saya akan mencoba 

menjelaskannya sesederhana mungkin. 

Sekarang coba jalankan server Apache Anda dan jalankan juga MySQL-nya. Caranya : 

Menjalankan APACHE : 

Start Menu  Program  PHPTriad  Apache Console  Start Apache 

Menjalankan MySQL 

Start Menu  Program  PHPTriad  Apache Console  Start MySQL 

Lalu buka Internet Explorer anda dan ketik http://localhost/PHPMyadmin/ 

Jika proses instalasi PHP TRIAD telah dengan baik anda lakukan, maka anda akan 

mendapatkan halaman seperti gambar berikut ini : 

 
 

Perhatikanlah di bagian yang saya lingkari dengan menggunakan spidol merah. Di bagian ini 

mungkin berbeda dengan yang di tampilkan di layar komputer anda.  
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Mungkin di layar komputer anda hanya akan ada satu database saja,  yaitu database dengan 

nama “mysql”. Di sana akan tertulis mysql(6), maksudnya adalah database dengan nama 

mysql memiliki 6 table. Jika  -misalnya- tertulis kunciemas(5) artinya database kunciemas 

memiliki 5 tabel. dst 

 

Lihatlah gambar detail berikut ini (gambar ini muncul jika anda meng-klik menu mysql(6) di 

kolom sebelah kiri ): 

  
 

Setiap database bisa memiliki lebih dari satu table. Untuk local server yang anda setup di 

komputer anda sendiri anda bebas memiliki database yang tak terbatas. 

 

Akan tetapi di Internet, banyak perusahaan penyedia jasa hosting yang hanya membolehkan 

anda untuk memiliki hanya satu database saja. Tapi itu tidak masalah, karena anda masih bisa 

membuat table table yang tak terbatas. 
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Jika perusahaan hosting anda hanya membolehkan anda memiliki satu database saja, biasanya 

nama database tersebut telah di tentukan oleh pihak pengelola server. 

(Biasanya ini terjadi jika anda memilih untuk menggunakan jenis “virtual hosting”, dengan 

biaya yang murah, Silahkan cek di http://www.jagoweb.net untuk melihat contoh dari virtual 

hosting yang bisa anda pilih dengan harga yang relatif terjangkau.) 

 

Untuk kasus tersebut di atas,  anda sudah tidak perlu “membuat database lagi” ! 

Tapi jika seandainya database belum dibuatkan, - dan anggap saja demikian -, maka untuk 

membuat database dengan nama dataabase “situsmlm”, 

Ketikanlah “situsmlm” di formulir isian sebelah kanan di bawah tulisan “create new 

database” lalu tekan tombol create.  

Lihat gambar berikut ini untuk lebih jelasnya : 

 

 
 

Setelah di tekan tombol “create”, maka hasilnya bisa terlihat seperti   gambar berikut ini : 

 

 

 

Nah sekarang anda telah memiliki satu buah database dengan nama “situsmlm”. 
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Data data dalam sebuah database di simpan dalam bentuk tabel-tabel. 

 

Setiap tabel memiliki baris dan kolom. Baris dalam sebuah database disebut “record”, dan 

kolom di sebut “field”. 

 

Sekarang klik lah menu situsmlm di menu sebelah kiri, maka akan muncul halaman seperti 

gambar berikut ini : 

 

 
 

Dari gambar di atas tertulis “No tables found in database”. 

 

Untuk membuat tabel dalam database dan beberapa perintah penting MySQL lainnya akan 

saya jelaskan di Bab yang akan datang. Saya akan menjelaskannya dalam bentuk sebuah 

kasus, karena menurut pengalaman saya hanya dengan cara seperti itu anda akan memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini.  
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Untuk sementara pengetahuan dasar mengenai praktek menggunakan database MySQL 

sampai di sini dulu. Saya tidak mau anda di jejali terlalu banyak pengetahuan yang belum 

perlu,…… 

 

But,….I promise you ! I will tell You every detail you need to know to build you very own 

MySql database. ;-) please be patient. 
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E. Bagaimana Mengatur struktur file file anda 

Jika anda pemula, mungkin ada baiknya jika anda menyimpan seluruh file baik itu HTML, 

PHP maupun grafik dalam sebuah direktory. 

Dengan cara seperti ini saat anda membuat link ke atau dari sebuah file, anda tidak perlu 

menulis “Full Path”. 

Misalnya anda punya dua buah file yang berada pada satu direktory 

C:\apache\htdocs\situs-mlm\index.html 

Dan 

C:\apache\htdocs\situs-mlm\link1.html 

Maka jika pada file index.html anda akan membuat link ke file Link1.html, anda cukup 
menulis : 

<a href="link1.html">Link Favoritku!</a> 

Jika anda mengedit file link1.html dan ingin menempatkan link ke file index.html, anda 
cukup menuliskan : 

<a href="index.html">Kembali ke Halaman Awal</a> 

Akan tetapi jika misalnya file link1.html berada pada sebuah folder  C:\apache\htdocs\situs-
mlm\folder\ 

Maka untuk membuat lin ke link1.html dari file index.html adalah dengan cara : 

<a href="folder\link1.html">Link Favoritku!</a> 

 

 

 

 

 

http://www.rahasiasukses.com/


Visit : http://www.rahasiasukses.com/ 
 

 43 

BAB III. ELEMEN DASAR SITUS MLM 

 

Sebelum kita mulai pembuatan sebuah situs MLM, ada beberapa bagian penting dari sebuah 

situs MLM yang perlu anda ketahui. 

 

Saya membagi isi dari sebuah situs MLM menjadi lima bagian : 

1. Bagian Presentasi (Peluang Bisnis dan Produk) 
2. Bagian Pendaftaran dan proses duplikasi situs 
3. Bagian URL redirector untuk masing masing anggota 
4. Bagian Member Area 
5. Bagian Admin 

 

Kelima bagian ini selalu ada di situs distributor MLM manapun. Silahkan anda lihat situs  

http://www.rahasiasukses.com/ atau langsung ke http://sabukhitam.rahasiasukses.com/ 

Contoh lain bisa anda lihat : 

Situs http://www.kunciemas.com/ 

Situs http://www.sndfocus.biz/go.cgi/sabukhitam/ 

Mari Kita Bahas masing-masing bagian tersebut ! 
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A. Bagian Presentasi Peluang Bisnis dan Produk 

Bagian presentasi saya bagi lagi dalam dua komponen, yaitu bagian fisik/layout dan bagian 

sales copy.  

Layout sebuah presentasi yang baik dan sales copy yang baik akan membuat pengunjung 

situs anda “melakukan” apa yang anda inginkan.  

Bagaimana menulis sebuah presentasi yang baik - sehingga pengunjung “terhipnotis” untuk 

melakukan apa yang anda inginkan – memang membutuhkan latihan. 

Saat ini saya tidak akan membahas secara mendetail tentang cara menulis sales copy.  

Akan tetapi untuk sekedar memberikan gambaran, sebuah sales copy yang baik haruslah : 

1. Memiliki headline yang menarik perhatian, dan menantang 
2. Mencantumkan kesaksian tentang produk dan peluang bisnisnya 
3. Personalisasi, presentasi yang anda buat seolah olah anda sedang berhadapan dan 

bicara langsung dengan pembaca 
4. Daftar manfaat, apa keuntungannya membeli produk anda 

Presentasi yang anda buat bisa di susun dalam tag tag HTML sehingga memiliki penampilan 

yang menarik.  

Apalah artinya sebuah sales copy / tulisan yang “killer” dan “menggoda”,  jika tulisan 

tersebut tidak disajikan dalam format yang enak dipandang mata !  

Tapi tolong anda jangan salah pahami saya ! Penampilan situs yang baik itu tidak berarti situs 

anda “dipenuhi” oleh gambar gambar atau terlalu banyak menu yang membingungkan, tidak 

seperti itu ! 

Saya menyarankan anda untuk menggunakan software Macromedia Dreamweaver 

untuk mendesain fisik atau layout sebuah halaman presentasi yang baik.  
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B. Bagian Pendaftaran dan proses duplikasi situs 

Setelah pengunjung mengikuti presentasi bisnis anda, jika mereka tertarik maka barulah 

mereka mulai mengisi formulir pendaftaran. 

Dalam membuat formulir pendaftaran ini, ada yang harus selalu anda Ingat ! 

Berfikirlah seolah olah anda seorang pengunjung situs. Apa yang anda dan kebanyakan orang 

benci dalam mengisi formulir ?? 

Terlalu banyak bagian yang harus diisi !  

Jadi sebisa mungkin, hanya cantumkan form isian yang benar benar perlu saja. 

Jika memang anda tidak membutuhkan data Nomor KTP, jangan suruh pengunjung anda 

untuk mencantumkannya ! ;-) 

Pembuatan formulir pendaftaran perlu mendapat  perhatian ektra ! Karena anda 

harus menyesuaikannya dengan database yang telah anda rancang. Bukankah data mereka 

nantinya akan disimpan dalam sebuah database ? Jangan sampai ada data yang ketinggalan. 

Anda akan sangat kerepotan jika di tengah jalan, tiba tiba anda sadar ada data isian yang perlu 

anda tambahkan. 

 

Proses yang terjadi setalah pengunjung mengisi formulir pendaftaran biasanya terdiri dari : 

1. Memasukan data ke database 

2. Mengirimkan email konfirmasi ke  

a. Pendaftar 

b. Upline/sponser 

c. Admin 

3. Memasukan data ke mailing list / autoresponder 

4. Membuat sub-domain untuk downline 

Jangan khawatir ! ;-) 

Semua proses tersebut akan dibahas secara mendetail setelah bab ini. 

Saat ini kita masih harus memahami beberapa elemen dasar situs MLM. 
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C. Bagian URL redirector untuk anggota 

URL redirector maksudnya adalah URL dengan kode khusus dari sponsor, yang memiliki 

tugas sbb : 

1. Mengaktifkan personalisasi situs presentasi dengan memasang cookie atau variable 

session yang berisi data Nama, Nomor Telp, Email dari sponsor 

2. Menghitung hits 

3. Melacak siapa yang membawa pengunjung ke situs anda 

 

Sekarang sudah tidak jaman lagi URL redirector yang panjang, 

Misalnya : 

http://www.situs-mlm-utama.com/member/go.cgi/kode_anda/index.html 

 

Saat ini yang lagi trend adalah memberikan URL redirector dengan subdomain. 

Di situs rahasiasukses.com, kami memberikan sub-domain 

Contoh : 

http:// pintu.rahasiasukses.com/ -  Situs milik Bapak Hotma Parulian yang baru 

bergabung tanggal 5 April 2003. 
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D. Bagian Member Area 

Bagian member area biasanya berisi fasilitas fasilitas yang anda berikan khusus untuk anggota 

/ downline anda. Biasanya mencakup : 

1. Mengecek statistik situs 

2. Melihat perkembangan downline (View Tree) 

3. Mengupdate data diri, ganti password dll 

4. Pembelian produk dengan harga anggota 

5. Forum diskusi 

6. Download dll. 

 

Proses Log-in dan Log-out member ke member area akan kita buat dengan PHP. 

 

Kita juga akan mempelajari membuat View Tree ! Dengan view tree, downline anda akan 

bisa mengecek perkembangan dari downlinenya. 

 

Proses Update data diri anggota dan mengganti password juga akan kita buat. Kita akan 

membuat sebuah Script PHP yang berfungsi mengupdate data di MySQL database. 
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E. Bagian Khusus Admin  

 

Pada prinsipnya, bagian khusus admin ini hampir sama dengan bagian khusus anggota.  

 

Bagian khusus admin biasanya berisi : 

1. Bisa melihat data secara lengkap dari seluruh anggota 

2. Bisa mengupdate atau menghapus data dari seluruh anggota 

3. Bisa melihat jariangan / view tree dari seluruh jaringan 

 

Karena seorang admin memiliki “kekuasaan” penuh dan menyeluruh terhadap seluruh data 

yang ada, maka kita juga akan membuat fasilitas “search” data anggota berdasarkan informasi 

penting sepreti nama, email atau username. 
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BAB IV. MEDESAIN HALAMAN PRESENTASI BISNIS 
 
 
 
Catatan : 
Jika saat ini anda telah memiliki sebuah situs, dan anda ingin MERUBAH SITUS ANDA MENJADI SEBUAH 
SITUS DINAMIK DAN BISA MENDUPLIKASI SECARA OTOMATIS, anda dapat melewati bagian ini, dan 
langsung melanjutkan ke BAB V. 

“Your Website is Your business!”  Corey Rudl 

Tidak perduli teknik pemasaran yang anda gunakan, situs anda adalah factor utama atas 

keberhasilan anda di internet. 

Istilah “Surfing” atau berselancar di internet mengindikasikan “tingkah laku” pengunjung ke 

situs anda.  

“Mereka dating, melihat-lihat sebentar dan kemudian berlalu”. 

Jadi jika anda tidak berhasil menarik perhatian mereka sesegera mungkin, anda akan 

kehilangan mereka untuk selamanya. 

Seperti yang pernah saya katakana kepada anda dalam Bab III, bagian presentasi bisnis ini 

saya bagi lagi dalam dua komponen,  yaitu Layout dan Sales Copy. 
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A. Layout 

Dalam merancang layout sebuah situs, anda perlu mengetahui tujuan dari situs tersebut.  

Karena kita di sini akan membuat sebuah situs untuk MLM, maka berdasarkan pengalaman 

saya pribadi dan juga “ajaran” dari para internet guru yang pernah saya pelajari buku 

bukunya, layout situs yang mejual biasanya berupa satu halaman yang panjang dan hanya di 

isi oleh sales copy yang baik. 

Jangan penuhi situs anda dengan gambar gambar yang tidak perlu. 

Di bagian atas tempatkanlah headline dengan ukuran yang cukup besar. Anda juga dapat 

menempatkan grafik atau logo dari situs anda. 

Bagian awal diisi dengan menuliskan apa yang bisa didapatkan pengunjung dari situs anda. 

Tuliskanlah dalam bentuk sub-headline sub-headline.  

Bagian tengah anda isi dengan penjelasan manfaat dan kelebihan dari apa yang anda 

tawarkan. Jangan lupa pula untuk memasukan kesaksian dari orang orang yang telah “benar-

benar” merasakan manfaat dari produk anda. 

Bagian akhir adalah bagian penutup. Isi bagian ini dengan “perintah” untuk “Mendaftar 

Sekarang” atau “Pesan Sekarang”. Dan pada bagian ini di berikan link ke formulir 

pemesanan atau formulir pendaftaran. 
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Untuk Lebih Jelasnya Lihat Gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headline + Logo 

Daftar Manfaat 

Penjelasan + 
Kesaksian 

Link Ke Formulir 
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B. Sales Copy 

Banyak “pemula” yang terjebak saat mereka mendesain situs mereka.  Situs mereka nampak 

terlihat glamour dan benar benar tidak memperhatikan sales copy-nya.  

Mereka mecoba memasukan semuanya, mulai dari statistik yang membosankan,….informasi 

informasi yang kurang berhubungan,….sampai kepada data-data yang tidak berhubungan 

sama sekali,…..dan jangan heran jika pada akhirnya mereka bengong dan terheran-heran 

kenapa mereka tidak berhasil merekrut satu orang pun atau tidak berhasil menjual satu 

produk pun. 

Sales Copy yang baik biasanya memiliki ciri-ciri sbb : 

 Memiliki Headline yang menarik perhatian 
 Mencantumkan Daftar Manfaat 
 Penjelasan Dan Kesaksian 
 Clossing ke pembelian / pendaftaran yang baik 

 

Saya juga menyertakan contoh sales copy dari situs saya, silahkan anda coba amati dan teliti.  

OK kaan ? ;-)
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B.1 Gunakan Headline Yang Menarik Perhatian 

Headline yang efektif akan menarik perhatian pengunjug situs anda dan membuat mereka 

membaca seluruh isi dari sales copy anda. 

Headline adalah Text Terpenting yang pasti dibaca oleh pengunjung situs anda ! 

Saat menulis headline anda harus konsentrasi pada bagaimana menyampaikan manfaat atau 

keuntungan yang ditawarkan produk/jasa anda, tapi pada saat bersamaan menciptakan cukup 

keingintahuan mereka sehingga mereka akan “dipaksa”  untuk membaca seluruh isi sales 

copy. 

Lantas apa ciri dari headline yang baik ?  

Berikut ini adalah ciri dari sebuah headline yang baik : 

1. Headline yang benar benar baik Menekankan manfaat utama atau solusi yang 

mencakup dari seluruh manfaat yang diberikan produk / jasa anda. 

2. Headline yang baik juga menciptakan rasa keingintahuan pembaca, dan memaksa 

pembaca untuk membaca sisa dari  isi sales copy  anda. 

Cobalah buat sebuah headline dan kemudian anda baca, tanyai diri anda apakah headline 

yang anda tulis telah memiliki dua ciri di atas ? 

B.2 Daftar Manfaat 

Fokuskan diri anda untuk menulis apa manfaat dari produk/jasa yang anda tawarkan. 

Daftar manfaat ini bisa saja anda tulis dalam bentuk paragraph pendek atau benar benar anda 

tulis dalam bentuk list. 
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B.3 Penjelasan Dan Kesaksian 

Bagian ini bisa anda tulis agak lebih panjang. Di sini anda menjelaskan dan memberikan 

detail dari apa saja manfaat atau keuntungan jika mereka mendaftar dalam jaringan anda atau 

membeli produk anda. 

Jelaskan semuanya dalam bahasa yang ringkas dan sederhana.  

Gunakan lebih banyak kata pengganti orang kedua “anda”, agar sales copy anda terlihat 

“hidup”. Seolah olah anda sedang bicara langsung dengan pengunjung anda. 

Untuk mendukung penjelasan anda, berikan kesaksian dari orang orang yang telah merasakan 

produk atau jasa anda. 

Tuliskan alamat dari orang yang memberikan kesaksian sehingga orang percaya bahwa anda 

tidak membuat buat kesaksian tersebut. 

Jangan membuat janji janji muluk yang tidak bisa diberikan oleh produk anda ! 

B4. Link Ke Formulir Pembelian / Pendaftaran 

Bagian ini sebenarnya sangat sederhana, anda hanya perlu menuliskan “kalimat perintah” 

seperti : “Daftar Sekarang !” dan di berikan link ke formulir pendaftaran. 

Atau misalnya “Pesan Sekarang Juga!” dan di berikan link ke formulir pembelian. 
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B5. Tambahan 

Sebagai tambahan anda juga dapat menuliskan garansi yang anda berikan atau juga bonus 

bonus jika mereka membeli produk anda atau jika mereka mendaftar menjadi downline anda. 

Untuk lebih jelasnya kembali saya berikan diagram dari sebuah halaman presentasi bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda perlu ingat juga bahwa file presentasi anda harus ber-extensi *.PHP, karena 

di Bab yang akan datang kita akan menancapkan file snippet.php pada file presentasi kita 

agar file presentasi kita bisa menampilkan nama, email dan nomor telepon anggota jaringan 

MLM anda secara dinamik. 

B1 
Headline + Logo 

B2 
Daftar Manfaat 

B3 
Penjelasan + 
Kesaksian 

B4 
Link Ke Formulir 
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BAB V. MERANCANG & MEMBUAT DATABASE 
 

Kecuali anda telah menyelesaikan membuat halaman presentasi bisnis anda, sebaiknya anda 

tidak melanjutkan membaca Bab V ini. 

Kembalilah ke Bab IV dan segera buat halaman presentasi bisnis anda. (Jika perlu lakukan ini 

sebagai latihan, jadi anda tidak perlu membuat halaman tersebut begitu sempurna, 

secukupnya saja dulu juga tidak apa-apa) 

Ketahuilah, saya ingin menuntun anda langkah demi langkah, sehingga uang yang anda 

investasikan untuk membeli buku ini tidak sia-sia.  

Jika anda belum menyelesaikan membuat halaman presenstasi bisnis anda,……apa perlu 

…………..Saya tendang pantat anda agar anda melakukannya ? he he he ! 

Untuk anda yang telah memiliki sebuah situs dan ingin membuatnya menjadi situs dinamis 

dan bisa menduplikasikan secara otomatis, maka perhatian anda perlu lebih difokuskan mulai 

Bab V ini dan seterusnya. 

 

Mari Kita Mulai,…… 
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Dalam sebuah situs dinamis MLM kita memerlukan database untuk menyimpan data dari 

angggota jaringan MLM kita. 

Misalnya data yang kita butuhkan adalah sbb : 

username 
password 
nama 
email 
telephone 
alamat 
kota 
kodepos 
 

Tambahkanlah Dua Field yaitu  Hits dan Username_Sponsor 
 
Field Hits berfungsi untuk : menyimpan jumlah pengunjung ke situs anggota 
Field username_sponsor berfungsi untuk menyimpan data username sponsor / upline. 
 

Untuk menentukan data apa saja yang anda butuhkan, sebagai panduan lihatlah formulir isian 

yang di sediakan oleh perusahaan MLM anda. 

Paling tidak anda dapat membuat database yang bisa memuat semua data-data tersebut. 

Jangan sampai ada field-field yang anda butuhkan tapi anda lupa untuk memasukannya ke 

dalam database. 

Berbeda dengan PHP dan bahasa-bahasa skripting yang mengizinkan kita menaruh apa saja 

dalam sebuah $variable tanpa deklarasi tipe terlebih dahulu, di MySQL kita perlu 

mendeklarasikan tipe-tipe data semua field yang ada pada saat membuat sebuah tabel.  

Jadi langkah selanjutnya setelah anda menuliskan data-data apa saja yang anda butuhkan 

untuk dibuatkan databasenya, adalah mengidentifikasikan type dari masing masing data 

tersebut. 
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Sebagai gambaranya lihatlah table berikut ini : 

Tabel Type Data Untuk Bilangan : 

Type Keterangan 
TINYINT Untuk data dengan nilai bilangan bulat pada interval –128 hingga 127 
SMALLINT Untuk data dengan nilai bilangan bulat pada interval –32768 hingga 

32767 
MEDIUMINT Untuk data dengan nilai bilangan bulat pada interval –8388608 

hingga 8388607 
INT / 
INTEGER 

Untuk data dengan nilai bilangan bulat pada interval –2147483648 
hingga 2147483647 

BIGINT Untuk data dengan nilai bilangan bulat pada interval – 
9223372036854775808 hingga  9223372036854775807 

Float Bilangan Pecahan 
Double Bilangan Pecahan 

Tabel Type Data Untuk Tanggal dan Jam : 

Type Keterangan 
DATETIME Kombinasi tanggal dan jam, dengan jangkauan dari “1000-01-01 

00:00:00” hingga sampai “9999-12-31 23:59:59” 
DATE Tanggal dengan jangkauan dari “1000-01-01” hinggal “9999-12-31” 
TIMESTAMP Kombinasi tanggal dan jam dengan jangkauan dari “1970-01-01 

00:00:00” hingga tahun “2037” 
TIME Waktu dengan jangkauan dari “-838:59:59” sampai “838:59:59” 
YEAR Data tahun antara 1901 hingga 2155 

Tabel Type Data Untuk Karakter : 

Type Keterangan 
CHAR(N) Data string dengan panjang yang tetap sebanyak “N” karakter 
VARCHAR(N) Data string dengan panjang yang bervariasi hingga maksimum “N” 

karakter 
BLOB dan 
TEXT 

Type Text dengan panjang maksimum 65535 karakter 

MEDIUMBLOB 
dan 
MEDIUMTEXT 

Type Text dengan panjang maksimum 16777215 karakter 

LONGBLOB 
dan 
LONGTEXT 

Type Text dengan panjang maksimum 4294967295 karakter 
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Nah, dari data-data yang telah kita tentukan maka kita bisa identifikasikan type datanya 

berdasarkan table type data di atas sebagai berikut :. 

Username Type datanya VarChar(N), misalnya jika kita tentukan N= 60 jadi 
Typenya Varchar(60) 

Password Type datanya VarChar(N), misalnya jika kita tentukan N= 18 jadi 
Typenya Varchar(18) 

Nama Type datanya VarChar(N), misalnya jika kita tentukan N= 60 jadi 
Typenya Varchar(60) 

Email Type datanya VarChar(N), misalnya jika kita tentukan N= 60 jadi 
Typenya Varchar(60) 

Telephone Type datanya VarChar(N), misalnya jika kita tentukan N= 15 jadi 
Typenya Varchar(15) 

Alamat Type datanya TEXT 
Kota Type datanya VarChar(N), misalnya jika kita tentukan N= 60 jadi 

Typenya Varchar(60) 
Kodepos Type datanya INTEGER 
Hits Type datanya INTEGER 
Username_sponsor Type datanya VarChar(N), misalnya jika kita tentukan N= 60 jadi 

Typenya Varchar(60) 
   
 

Ingatlah bahwa table di atas hanya merupakan contoh saja, tentu saja data apa saja yang anda 

butuhkan dan type datanya apa, anda sendiri yang menentukan. 

Lakukan segera dan jangan lanjutkan membaca ke halaman berikutnya jika anda belum 

mengidentifikasikan data beserta type-type data yang anda butuhkan untuk pendaftaran 

downline anda. 

Ingat,…saya tidak akan segan-segan,…… 

 

 ………..kembali menendang pantat anda jika anda tidak segera 
melakukannya,  he-he-he! 
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OK mari kita lanjutkan,….. 

Di Bab terdahulu yaitu Bab II tentang pengetahuan dasar, kita telah sama sama mengenal 

sedikit tentang cara menggunakan database MySQL. 

Kita juga telah sama sama mengerti bahwa data dalam database MySQL disimpan dalam 

bentuk tabel-tabel. 

Untuk membuat tabel dengan jumlah field yang telah kita tentukan, maka perintah MySQL 

nya adalah sebagai berikut : 

POLA perintah MySQL : 

CREATE TABLE nama_table ( 
    Nama_kolom1 typedatanya”, 
    Nama_kolom2 typedatanya”, 
    Nama_kolom3 typedatanya”, 
    …dst 
   )Type =MyISAM 
 
dari pola tersebut, maka dapat kita buat perintah yang sesungguhnya untuk kasus data dan 
type data yang telah kita tentukan sebelumnya, menjadi sebagai berikut : 
 

CREATE TABLE dataanggota ( 
username varchar(60) NOT NULL default '', 
password varchar(60) NOT NULL default '', 
nama varchar(60) NOT NULL default '', 
email varchar(60) NOT NULL default '', 
telephone varchar(60) default NULL, 
alamat text, 
kota varchar(60) NOT NULL default '', 
kodepos int(255) NOT NULL default '12345', 
hits int(255) NOT NULL default '0', 
username_sponsor varchar(60) default NULL, 
PRIMARY KEY (username) 
) TYPE=MyISAM 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari baris-baris perintah MySQL tersebut : 

Baris 1 : 

Baris ini memerintahkan MySQL untuk membuat sebuah table dengan nama tabel 

“dataanggota”. 
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Baris 2 hingga Baris 11 : 

Baris dua hingga sebelas memerintahkan MySQL agar pada tabel “dataanggota” dibuatkan 

field field : Username, Password, Nama, Email, Telephone, Alamat, Kota, Kodepos, 

Hits dan username_sponsor, lengkap pula dengan keterangan type data dari masing-

masing field tersebut. 

 

Jika jumlah data yang akan anda buat berbeda – dan pasti berbeda dengan contoh 

yang saya berikan – maka baris nomor 2 hingga nomor “N” lah yang harus anda rubah 

dan sesuaikan. 

Misalnya jumlah field yang anda butuhkan Cuma tiga, maka anda hanya menuliskan baris 2, 

baris 3 dan baris 4. Dan tentu saja nama field dan keterangan type datanya juga harus anda 

sesuaikan. 

Baris 12 : 

Baris ini memerintahkan agar sebuah field dengan nama field “username”  - yang telah 

didefinisikan pada baris 2 – dibuat menjadi “primary key”. 

Maksudnya “primary key” adalah field tersebut tidak boleh memiliki data yang sama, jadi 

misalnya jika sudah ada yang mendaftar dengan username “Sabukhitam”, maka tidak boleh 

ada orang lain yang boleh mendaftar dengan username yang sama. 

Baris 12 : 

Baris ini merupakan dari penutup keseluruhan perintah MySQL di atas.  

Pada baris 12 tertulis Type=MyISAM; ini adalah perintah default.  

Di MySQL dikenal istilah table handler dan jenis tabel. Saat ini ada 3 jenis tabel utama yang 

bisa dipakai di MySQL, yaitu : MyISAM (default), BerkeleyDB, dan InnoDB.  
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Yang perlu diketahui mengenai jenis tabel di MySQL tsb ada tiga hal :  

1. Tidak semua tabel mendukung transaksi (MyISAM tidak mendukung transaksi, jadi 

COMMIT dan ROLLBACK tidak melakukan sesuatu yang semestinya jika Anda 

menerapkan pada tabel MyISAM) 

2. Tidak semua tabel punya karakteristik performance yang sama (BerkeleyDB 

misalnya, lambat jika ukuran tabel besar) dan disimpan dengan cara yang sama (tabel 

MyISAM misalnya disimpan dalam 3 file: .MYI, .MYD, .frm sementara tabel-tabel 

dan database-database InnoDB disimpan bersama dalam daerah disk yang disebut 

tablespace.  

3. Distribusi MySQL yang bukan -Max tidak dikompile dengan dukungan terhadap 

BerkeleyDB dan InnoDB. Hal ini penting Anda ketahui karena jika kita 

menginstruksikan MySQL untuk membuat database dengan jenis tertentu, maka 

perintah itu akan di abaikan. 

 

MyISAM adalah type tabel pada MySQL yang bersifat default. Jadi misalnya pada baris 

perintah SQL yang kita bahas di atas kita menghapus baris nomor 13, hal itu tidak akan 

mempengaruhi perintah pembuatan tabel. Tabel dataanggota TETAP akan dibuat sebagai 

MyISAM. 
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Segeralah sesuaikan baris perintah SQL di atas dengan kondisi dan kebutuhan database anda.   

Pertanyaan anda selanjutnya yang mungkin timbul adalah, saya sudah merubah baris-baris 

perintah untuk membuat database tersebut, lalu apa selanjutnya ? Bagaimana menjalankan 

baris baris perintah tersebut di server ? 

Caranya sangat sederhan, pertama-tama jalankan Apache Web Server beserta MySQL server 

dari menu start windows anda. Setalah itu buka PHPMyAdmin. Lalu di PHPMyAdmin, klik 

database yang akan di pilih.  

INGAT :saat saya perintahkan kepada anda untuk menjalankan Apache Server beserta 

MySQLnya, selalu ingat bawha ini adalah apa yang harus anda lakukan saat anda mencobanya 

di local server atau di komputer pribadi anda, TAPI untuk menjalankannya di Server WEB 

hosting anda, anda harus terlebih dulu masuk ke control panel situs anda. Alamat control 

panel situs anda tentu harus anda tanyakan kepada adminsitratur perusahaan tempat anda 

hosting. Misalnya jika anda hosting di www.JAGOWEB.net, maka biasanya control panel 

bisa di akses melalui URL http://www.namadomain-anda.com/admin/ . 

Untuk menjalankan baris perintah SQL tersebut di atas, copy baris perintah tersebut dan 

paste di Situs PHPMyAdmin, lihatlah ilustrasi berikut ini : 

 

SQL dijalankan di 
database “situsmlm” 
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Hasilnya akan terlihat seperti ini : 

 

Jika apa yang anda tulis dan paste di tempat yang saya tunjukan benar, maka anda akan 

membaca pesan : “Your SQL query has been executed successfully”  

Jika anda mengikuti petunjuk yang saya berikan, saat ini anda telah berhasil membuat sebuah 

tabel untuk menyimpan data anggota jaringan MLM anda. 

Demikian Bab V mengenai merancang database saya anggap selesai. 

Saya ingatkan,….anda tidak bisa melanjutkan ke Bab VI jika anda belum atau tidak 

melakukan apa yang di ajarkan di Bab V ini. Karena apa yang akan di bahas di Bab VI itu 

berdasarkan apa yang anda lakukan di Bab V. 

http://www.rahasiasukses.com/


Visit : http://www.rahasiasukses.com 

 65 

Berikut ini apa yang mestinya TELAH anda kerjakan,…. 

1. Menentukan data-data yang anda butuhkan dari anggota baru anda 

2. Menentukan type data nya 

3. Menulis perintah MySQL nya dan menjalankannya di PHPMyAdmin 

 

Lakukanlah dan bukan sekedar di bayang-bayangkan ! …….baru setelah itu anda boleh 

melanjutkan ke bab berikutnya. 
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BAB VI. MEMBUAT FORMULIR PENDAFTARAN 

Di Bab ini kita akan membahas hal yang mungkin anda anggap sepele, yaitu membuat 

formulir isian. 

Dalam membuat formulir isian, anda harus memperhatikan beberapa hal berikut ini : 

1. Formulir isian harus dibuat berdasarkan tabel database yang telah anda buat 

2. Formulir isian harus disusun dalam format yang menarik dan mudah diisi oleh 

pengguna 

Di Bab II tentang pengetahuan dasar kita telah mempelajari pengetahuan dasar HTML dan 

cara membuat sebuah form. 

Di Bab V kita juga sudah menentukan data-data apa saja yang akan kita masukan dalam 

database. 

Misalnya untuk data-data yang akan kita masukan dalam database sbb : 

username 
password 
nama 
email 
telephone 
alamat 
kota 
kodepos 
hits 
username_sponsor 

Maka kita bisa membuat formulirnya sbb : 
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Ketik dan Simpan dengan nama formulir.php 

<html><head> 
<title>Formulir Pendaftaran</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
<body> 
<form name="form1" method="post" action="proses1.php"> 
  <table width="45%" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="4"> 
    <tr>  
      <td width="37%">Username</td> 
      <td width="63%"><input name="username" type="text" id="username"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>Password</td> 
      <td><input name="password" type="text" id="password"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>Nama Lengkap</td> 
      <td><input name="nama" type="text" id="nama"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>Email</td> 
      <td><input name="email" type="text" id="email"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>Telepon</td> 
      <td><input name="telephone" type="text" id="telephone"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>Alamat</td> 
      <td><textarea name="alamat" id="alamat"></textarea></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>Kota</td> 
      <td><input name="kota" type="text" id="kota"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>Kodepos</td> 
      <td><input name="kodepos" type="text" id="kodepos"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td> <input name="hidden" type="hidden" id="hidden" value="<? echo $session_nama; 
?>"> </td> 
      <td><input type="submit" name="Submit" value="Submit"> <input type="reset" 
name="Submit2" value="Reset"></td> 
    </tr> 
  </table> 
</form> 
</body></html> 
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file formulir tersebut di atas jika dijalankan dalam internet explorer akan terlihat seperti 

gambar berikut ini : 

 

Penjelasan Mengenai Tag HTML formulir di atas :  

1. Jika anda perhatikan, Tag Tag HTML yang saya berikan, ternyata menghasilkan 

penampilan formulir isian yang nampak sangat sederhana.  

Untuk mempercantik penampilan sebuah halaman web memang dibutuhkan 

penjelasan khusus dan tidak relevan dibahas dalam buku ini.  

Saya menyarankan anda untuk menggunakan Software Macromedia Dreamweaver 

MX untuk memermudah dalam proses editing layout halaman situs anda. 

2. Nama Input Box yang ada SEBISA MUNGKIN sama dengan nama field dalam 

database MySQL yang telah anda buat. Misal : 
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Dalam database MySQL kita telah membuat field dengan nama username, maka 

kode HTML yang anda tuliskan adalah sbb : 

<input name="username" type="text" id="username">  

Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penanganan variable pada proses 

berikutnya. 

3.  Anda juga perlu memperhatikan ATRIBUT ACTION pada tag HTML yang saya 

berikan  : 

<form name="form1" method="post" action="proses1.php"> 
Nama file “proses1.php” adalah file yang akan kita buat pada Bab Berikutnya. Yaitu 

file yang akan memproses data isian dari pengunjung situs anda. Jika nama file yang 

akan memproses data tsb diganti, maka anda juga harus mengganti atribut action di 

atas. 

4. Anda juga harus memperhatikan listing code yang saya tebalkan yaitu : 

<input name="hidden" type="hidden" id="hidden" value="<? echo $session_nama; ?>"> 

Ini adalah kode yang menuliskan sebuah variable tersembunyi (hidden variable) yang 

kita berinama “hidden” yang di isi dengan nilai $session_nama. Isi Variable 

$session_nama ini akan kita bahas di Bab tentang bagaiamana melacak sponsor. 

Setiap anggota jaringan MLM memiliki URL sendiri, yang berfungsi “menancapkan” 

kode khusus untuk melacak bahwa pendaftaran yang masuk berasal dari siapa. 
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BAB VII. MEMBUAT FILE UNTUK PROSES DATA 

 

Proses yang terjadi setalah pengunjung mengisi formulir pendaftaran biasanya terdiri dari : 

1. Validasi data  

2. Memasukan data ke database 

3. Mengirimkan email konfirmasi ke  

a. Pendaftar 

b. Upline/sponser 

c. Admin 

4. Membuat sub-domain untuk downline 

 

Sekarang mari kita bahas satu demi satu. 

 

Catatan : Apa yang akan kita lakukan di sini merupakan lanjutan dari apa yang telah kita 

lanjutkan di bab-bab terdahulu. 

 

Jadi jika anda belum melakukan seperti yang saya tunjukan, sekaranglah saatnya anda 

melakukannya,….. 
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A. Validasi Data 

Untuk menghindari sekecil mungkin resiko formulir anda diisi oleh orang-orang iseng, maka 

kita perlu melakukan validasi data. 

Proses Validasi data ini terdiri dari : 

 Mengecek apakah semua data sudah terisi 

 Mengecek apakah Data yang dimasukan sudah benar 

A.1 Mengecek apakah semua data sudah terisi semua 

Berikut ini adalah listing kode PHP untuk mengecek apakah semua data sudah terisi  

 
// Bagian pengeceken input terisi semua atau tidak 
$username=ltrim($username); 
$password=ltrim($password); 
$nama=ltrim($nama); 
$email=ltrim($email); 
$telephone=ltrim($telephone); 
$alamat=ltrim($alamat); 
$kota=ltrim($kota); 
$kodepos=ltrim($kodepos); 
$warna="red"; 
if(!$username || !$password || !$email || !$nama || !$telephone || !$alamat || !$kota || !$kodepos) 
{ 
 echo "<H3><center><Font color=$warna>Semua Data Harus Anda 
Isi<BR><center></font>"; 
 echo "<H3><center><Font color=$warna>Tekan Back Button untuk 
memperbaiki<BR><center></font>"; 
 exit; 
} 
//------------------------- 

 

Sekali lagi saya mengingatkan, bahwa script di atas dibuat dengan asumsi bahwa 

kita memiliki 8 data yang harus divalidasi yaitu : username, password, nama, email, 

telephone, alamat, kota dan kodepos.  Akan tetapi pada prakteknya anda mungkin 

memiliki kasus yang berbeda. Jadi anda harus menyesuaikan script di atas sesuai dengan 

kebutuhan anda. Ingat saat pembahasan di BAB IV, BAB V dan BAB VI, saya meminta 

anda untuk menentukan jumlah data beserta typenya sesuai dengan kebutuhan yang diminta 

oleh perusahaan MLM anda. 
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Penjelasan : 

Baris pertama dan terakhir yang di awali oleh dua buah tanda slash “//” 

merupakan penjelasan program - tidak di proses oleh PHP. 

Baris kedua hingga baris sembilan bertugas menghilangkan spasi kosong di 

sebelah kiri dari variable yang di kirimkan file formulir.html. Hal ini penting 

dilakukan agar tidak ada orang iseng yang hanya mengisi formulir dengan spasi 

kosong saja.  

Baris sepuluh membuat sebuah variable $warna yang di isi dengan nilai “red” atau 

warna merah. 

Baris sebelas hingga baris delapan belas, mengecek apakah variable data 

(username, password, nama, email, telephone, alamat, kota, kodepos) kosong atau 

tidak.  

Jika kosong maka script PHP akan : 

• Mengeluarkan peringatan agar pengunjung mengisi semua data 

• Proses di hentikan, artinya sisa script PHP dalam file proses1.php tidak 

akan dijalankan.  

A.2 Mengecek apakah alamat email yang dimasukan sudah benar 

Berikut ini adalah listing kode 

 
//Bagian pengecekan email benar atau tidak 
$a=ereg("^.+@.+..+$",$email); 
if (!$a){ 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Email anda tidak valid<center></font>"; 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Tekan Back Button untuk 
memperbaiki<BR><center></font>"; 
exit; 
} 
//---------------------------------- 
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Penjelasan : 

Baris pertama dan terakhir yang di awali oleh dua buah tanda slash “//” 

merupakan penjelasan program - tidak di proses oleh PHP. 

Baris kedua, merupakan perintah REGULAR EXPRESION atau lebih dikenal 

dengan istilah REGEX.  

Pola perintahnya  : ereg(pola,sumber) 

Fungsi ini menghasilkan nilai TRUE jika data email yang dicek memiliki pola yang sesuai 

dengan pola. Dan menghasilkan nilai FALSE jika sumber kata yang di cek memiliki 

pola yang tidak sesuai. 

A.3 Mengecek apakah kode pos yang dimasukan sudah benar 

Berikut ini adalah listing kode : 

 
//Bagian pengecekan apakah kodepos sudah benar atau tidak 
$b=ereg("^[1-9][0-9]{4}$",$kodepos); 
if (!$b){ 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Kodepos yang anda masukan tidak 
valid<center></font>"; 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Tekan Back Button untuk 
memperbaiki<BR><center></font>"; 
exit; 
} 
//---------------------------------- 
 

Penjelasan : 

Baris pertama dan terakhir yang di awali oleh dua buah tanda slash “//” 

merupakan penjelasan program - tidak di proses oleh PHP. 

Baris kedua, merupakan perintah REGULAR EXPRESION atau lebih dikenal 

dengan istilah REGEX.  
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Fungsi ini menghasilkan nilai TRUE jika sumber data kodepos yang di cek memiliki 

pola yang sesuai dengan pola. Dan menghasilkan nilai FALSE jika sumber kata yang 

di cek memiliki pola yang tidak sesuai. 
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B. Memasukan Data Ke Database 

Setelah data masukan kita validasi, maka barulah data tersebut kita masukan ke dalam tabel 

database yang telah kita buat. 

Akan tetapi sebelum itu kita perlu membuat file konfigurasi.php terlebih dahulu. 

File konfigurasi.php ini berisi data password dan username untuk mengakses database 

MySQL anda. 

Ya ! memang untuk mengakses database MySQL anda perlu memiliki username dan 

password. 

 Berikut ini adalah Listing file konfigurasi.php 
 

<? 
// Simpan ke dalam nama file konfigurasi.php 
//Variable server 
$nama_server="localhost"; 
$namadatabase="situsmlm"; // Isi dengan nama database MySQL anda 
$nama_user =""; // Isi dengan username untuk akses ke MySQL 
$nama_password="";  // Isi dengan password untuk akses ke MySQL 
$namadomain ="domain.com"; // isi dengan nama domain anda 
$emailadmin ="admin@domain.com"; // isi dengan email admin anda 
$homedir="c:/apache/htdocs/situs-mlm";  // isi dengan home direktori situs anda 
?> 

Biasanya yang perlu anda rubah adalah  

$nama_user=” ”;  dan $nama_password=” ”; 

Jika anda tidak tahu data  username dan password untuk mengakses database MySQL di 

situs anda, tanyakan kepada perusahaan jasa penyedia web hosting anda. 

Akan tetapi saat anda menjalankan script PHP ini di local server (di komputer anda sendiri 

setelah di install PHP TRIAD), maka biarkan $nama_user dan $nama_password 

dikosongkan. 
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Berikut ini adalah listing kode untuk memasukan data ke dalam tabel database MySQL : 

 
// bagian konek ke database 
include "konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Database Tidak Bisa di buka"); 
//---------------------------- 
 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
 
//Bagian Mengecek Username 
$hasilcek=mysql_query("SELECT username from dataanggota where username='$username'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
if ($username==$object[0]) 
  { 
   echo("Username Sudah Ada<br>"); 
   echo "Please Try Again, and Hit Back Button"; 
   exit; 
  } 
//---------------------------------- 
 
 
//Bagian masukan data 
$perintah="INSERT INTO dataanggota ". 
"Values ('$username','$password','$nama',". 
  "'$email','$telephone','$alamat',". 
   "'$kota',$kodepos,0,’$hidden’)"; 
   echo "$perintah<br>"; 
//---------------------------------- 
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C. Mengirimkan Email Konfirmasi Dan Membuat Sub Domain 
 

Setelah data kita masukan ke dalam tabel database, proses selanjutnya adalah : 

• Mengirimkan email konfirmasi ke pendaftar 

• Mengirimkan email konfirmasi ke admin 

• Mengirimkan email konfirmasi ke upline 

• Membuat Sub Domain 

Akan tetapi sebelum semua proses tersebut dijalankan kita harus terlebih dulu mengecek 

apakah data anggota baru telah benar-benar dimasukan dalam tabel database. 

MySQL mempunyai perintah khusus untuk melakukan hal ini. Yaitu : 

mysql_affected_rows() 

Ini merupakan sebuah fungsi MySQL yang mengecek apakah ada perubahan pada baris-baris 

di dalam tabel database. Fungsi ini menghasilkan nilai 0 jika tidak ada perubahan. 

Listing adalah sbb : 

//Bagian mengecek apakah pemasukan data berhasil atau tidak 
if (mysql_affected_rows()>0) 
{ 
 //----Blok Perintah Untuk Mengirmkan email konfirmasi ke pendaftar 
  

//------end 
//----Blok Perintah Untuk Mengirmkan email konfirmasi ke admin 

  
//------end 
//----Blok Perintah Untuk Mengirmkan email konfirmasi ke upline 

  
//------end 
//----Blok Perintah Untuk Membuat Sub Domain dan URL Forwarding  

  
//------end 

} 
else 
   print ("Pendaftaran Gagal karena tak dapat menambahkan data ke database"); 
//--------------------------------------- 
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Pada listing di atas ada keterangan yang menulis  //--Blok Perintah Jika Data Berhasil di 

masukan. 

Nah di bagian itulah kita akan menuliskan perintah-perintah pengiriman email konfirmasi, 

memasukan ke autoresponder dan pembuatan sub domain. 

C.1 Mengirim Konfirmasi Ke Pendaftar 

 
Berikut ini listing dari blok perintah nya  : 

 
//----Blok Perintah Untuk Mengirmkan email konfirmasi ke pendaftar 
$emailtujuan=”$email”; 
$emailasal=”$emailadmin”;  
$subjek=”Terima Kasih Atas Pendaftaran Anda”; 
$pesan=”Kami telah menerima data anda dan pendaftaran anda akan segera kami proses /n “; 
$pesan  .=”Kami telah membuatkan sub domain untuk anda yaitu di /n”; 
$pesan  .=”http://$username.$namadomain/  /n”; 
$pesan  .=”Untuk masuk ke member area,  Berikut ini adalah data anda :  /n”; 
$pesan  .=”Username = $username  /n”; 
$pesan  .=”Password = $password  /n/n”; 
$pesan  .=”Terima Kasih /n”; 
$header_email ="From$emailasal\nReply-To: $emailasal\nContent-Type: text/plain; charset=us-
ascii\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 
 mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 
//------end 
 

Penjelasan : 

Baris Awal dan terakhir merupakan keterangan program 

Baris Dua hingga Baris 6 Merupakan pendefinisian variable yang akan digunakan pada 

perngiriman email, yatu : variable email tujuan, variable email pengirim, variable judul 

pesan dan variable isi pesan. 

Saya pernah menjelaskan hal ini di Bab Pengetahuan Dasar. Saat ini saya hanya ingin anda 

memperhatikan Baris 5 hingga baris 11. Pada baris 5 tertulis : 

$pesan=”Kami telah menerima data anda dan pendaftaran anda akan segera kami proses /n “; 

Dan pada baris 6 sampai  11 tertulis 

$pesan  .=” ******  /n”;   //-  perhatikan sebelum tanda sama dengan ada tanda titik. 
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Perhatikanlah bahwa pada baris enam hingga sebelas, script PHP melakukan apa yang 

dikenal dengan istilah “Operasi Penambahan Text”. Di sini variable $pesan terus di isi 

dengan penambahan sejumlah baris-baris kalimat. 

Setiap baris kalimat di akhiri dengan kode “\n” .  Jadi jika anda ingin merubah-ubah pesan 

yang di kirimkan, baris 5 hingga baris sebelaslah yang harus anda rubah. 

C.2 Mengirim Pemberitahuan Ke Admin 

Berikut ini listing dari blok perintah nya  : 
 
//----Blok Perintah Untuk Mengirmkan email pemberitahuan ke Admin 
$emailtujuan=”$emailadmin”;  
$emailasal =”$email”; 
$subjek=”Ada Pendaftaran Baru”; 
$pesan=” Ada Pendaftaran Baru /n “; 
$pesan  .=”Berikut ini adalah data-datanya : /n”; 
$pesan  .=” URL = http://$username.$namadomain/  /n”; 
$pesan  .=”Username = $username  /n”; 
$pesan  .=”Password = $password  /n”; 
$pesan  .=”Nama = $nama  /n”; 
$pesan  .=”Email = $email   /n”; 
$pesan  .=”Telepon  = $telephone  /n”; 
$pesan  .=”Alamat  = $alamat  /n”; 
$pesan  .=”Kota = $kota /n”; 
$pesan  .=”KodePos  = $kodepos  /n/n”; 
$pesan  .=”Terima Kasih /n”; 
$header_email ="From$emailasal\nReply-To: $emailasal\nContent-Type: text/plain; charset=us-
ascii\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 
 mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 
//------end 

 

Penjelasan : 

Proses juga sama dengan apa yang terjadi pada blok perintah pengiriman email konfirmasi ke pendaftar. 
 
Di sini kita menggunakan variable-variable yang telah dikirimkan pendaftar melalui formulir isian.

http://www.rahasiasukses.com/


Visit : http://www.rahasiasukses.com/ 
 

 80 

C.3  Mengirimkan Informasi Ke Upline 
 
Berikut ini listing dari blok perintah nya  : 
 
 
//Bagian Mengirim Informasi Kepada Upline  
$hasilcek=mysql_query("SELECT email from dataanggota where username='$hidden'",$id_mysql); 
$object2=mysql_fetch_row($hasilcek); 
$emailtujuan="$object2[0]";  
$emailasal="$emailadmin";  
$subjek="Selamat Anda Mendapatkan Calon Downline Baru"; 
$pesan=" Ada Pendaftaran Baru Melalui URL ANDA /n "; 
$pesan  .="Berikut ini adalah data-datanya : /n"; 
$pesan  .=" URL = http://$username. $namadomain /n"; 
$pesan  .="Username = $username  /n"; 
$pesan  .="Password = $password  /n"; 
$pesan  .="Nama = $nama  /n"; 
$pesan  .="Email = $email   /n"; 
$pesan  .="Telepon  = $telephone  /n"; 
$pesan  .="Alamat  = $alamat  /n"; 
$pesan  .="Kota = $kota /n"; 
$pesan  .="KodePos  = $kodepos  /n/n"; 
$pesan  .="Terima Kasih /n"; 
$header_email ="From$emailasal\nReply-To: $emailasal\nContent-Type: text/plain; charset=us-ascii\nX-
Mailer: PHP/" . phpversion(); 
mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 
//------end 
 
Penjelasan : 

Pada prinsipnya prosesnya mirip. Tapi sebelum proses pengiriman email dilakukan,  di blok 

perintah ini kita terlebih dulu mengecek alamat email sponsor di tabel database. 

Perhatikanlah baris perintah pada baris ke 2  : 

 
$hasilcek=mysql_query("SELECT email from dataanggota where username='$hidden'",$id_mysql); 
 

Baris 2 memerintahkan agar mencari record data yang username sama dengan nilai variable 

$hidden. 

Baris 3 memerintahkan agar dibuat sebuah variable array yang isinya diambil dari record yang 

ditemukan pada baris perintah sebelumnya. Karena pada baris perintah nomor 2 kita hanya 

memilih satu kolom saja yaitu kolom email, maka array yang terbentuk berukuran 1. 
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Kembali perhatikan baris 4 : 

$emailtujuan=”$object2[0]”; 

Nah di sinilah letak perbedaannya, SECARA DINAMIK kita mengisi variable $emailtujuan dengan 
$object2[0], yang merupakan alamat email dari sponsor. 
 
C.4  Membuat Sub Domain Untuk Anggota Baru 
 
Berikut ini listing dari blok perintah nya  : 
 
 

//Bagian Membuat Sub Domain Untuk Anggota Baru  
$new_sub_domain ="$homedir"."/"."$username"; 
$new_sub_domain .=".$namadomain"; 
mkdir($new_sub_domain, 0755); // membuat sub-domain 
chmod ($new_sub_domain,0777); // merubah atribut sub-domain 
//---end 

 

Penjelasan : 

Karena kita telah membuat file konfigurasi yang berisi variable : $homedir, $namadomain. 

Kita akan menggunakan variable tersebut dalam proses pembuatan subdomain. 

Isi variabel $homedir jika anda menjalankannya di komputer local biasanya polanya seperti 

ini : 

$homedir=”C:\apache\htdocs\situsmlm\”; 

Untuk $homedir di server biasanya polanya seperi ini  : 

$homedir="/home/virtual/site60/fst/var/www/html";   // tergantung konfigurasi server 

Untuk jelasnya anda harus tanyakan ke admin pengelola jasa hosting yang anda gunakan. 

Perintah pembuatan sub domainnya sendiri berada pada baris 4 dan 5 yaitu : 

 
mkdir($new_sub_domain, 0755);   membuat subdomain 
chmod ($new_sub_domain,0777);  merubah atribut sub-domain menjadi 777 
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C.5  Membuat File index di sub-domain anggota baru 
 

Berikut ini listing dari blok perintah nya  : 

 
//Bagian Membuat file pelacak sponsor  
$atas='<?'; 
$bawah='<title>Selamat Datang ! '; 
$bawah .='</title>'; 
$atas2='<'; 
$atas3='</'; 
$bawah2='>'; 
$depan='"'; 
$belakang='";'; 
$pegangan=fopen("$new_sub_domain/index.html","w+"); 
$baris ="<html>"; 
$baris .="<head>"; 
$baris .="$bawah"; 
$baris .="</head>"; 
$baris .="<frameset rows=$depan 0,*$depan border=$depan 0$depan framespacing=$depan 0$depan>"; 
$baris .="<frame src=$depan http://www.$namadomain/kosong.html$depan name=$depan 
topFrame$depan scrolling=$depan NO$depan noresize>"; 
$baris .="<frame src=$depan http://www.$namadomain/x.php?reff=$username $depan name=$depan 
mainFrame$depan>"; 
$baris .="</frameset>"; 
$baris .="<noframes><body>$namadomain </body></noframes>"; 
$baris .="</html>"; 
fputs($pegangan,$baris); 
fclose($pegangan); 
//-------------------------- 
//------end 
 

Penjelasan : 

Dari sekian banyak baris tersebut,…sebenarnya tugasnya sederhana yaitu  menulis sebuah 

file yang bernama index.html di sub domain yang telah kita buat sebelumnya. 
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Isi file index.html tsb (yang dibuat secara DINAMIK oleh script PHP) berisi sbb : 

<html> 
<head> 
<title>Selamat Datang !</title> 
</head> 
<frameset rows=" 0,*" border=" 0" framespacing=" 0"> 
  <frame src=" http://www.domain.com/kosong.html" name=" topFrame" scrolling=" NO" noresize> 
  <frame src=" http://www.domain.com/x.php?reff=sponsor " name=" mainFrame"> 
</frameset> 
<noframes> 
<body> 
domain.com  
</body> 
</noframes> 
</html> 

 

Ternyata file index.html yang dibuat secara otomatis di masing-masing folder sub-domain 

anggota adalah file yang berisi dua buah frame. Frame satu ukurannya 0, dan di isi oleh file 

kosong.html. Karena ukuran framenya nol, maka file kosong.html akan tidak kelihatan. 

Frame kedua ukurannya 100%, artinya akan ditampilkan keseluruhannya di layar monitor. 

Frame kedua ini di isi dengan isi sebuah file pelacak sponsor, yang kita berinama x.php 

Secar lengkap frame kedua memanggil file x.php dengan menambahakan kode 

http://www.domain.com/x.php?reff=sponsor 

Nah, bagaimana membuat agar file X.PHP bisa melacak  siapa yang mensponsori pendaftar 

baru akan kita bahas di BAB VIII. 

Catatan : Anda tentu saja tidak harus mengikuti saya menamai file tersebut dengan nama 

x.php, tapi anda bisa saja mengganti namanya dengan refferer.php misalnya. Saat anda 

melakukan ini rubahlah  script yang kita bahas pada C.5 baris ke-18 menjadi : 

 $baris .="<frame src=$depan http://www.$namadomain/ refferer.php?reff=$username $depan 
name=$depan mainFrame$depan>"; 

 

-------ooOOO00-------- 
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Kiranya selesai sudah Bab ini. Dalam Bab ini kita telah membahas bagian-bagian dari file 

proses1.php 

Untuk lebih jelasnya, listing file proses1.php secara lengkap adalah sbb : 

 
<? 
// File ini bernama proses1.php 
 
// Bagian pengeceken input terisi semua atau tidak 
$username=ltrim($username); 
$password=ltrim($password); 
$nama=ltrim($nama); 
$email=ltrim($email); 
$telephone=ltrim($telephone); 
$alamat=ltrim($alamat); 
$kota=ltrim($kota); 
$kodepos=ltrim($kodepos); 
$warna="red"; 
if(!$username || !$password || !$email || !$nama || !$telephone || !$alamat || !$kota || !$kodepos) 
{ 
 echo "<H3><center><Font color=$warna>Semua Data Harus Anda Isi<BR><center></font>"; 
 echo "<H3><center><Font color=$warna>Tekan Back Button untuk 
memperbaiki<BR><center></font>"; 
 exit; 
} 
//------------------------- 
//Bagian pengecekan email benar atau tidak 
$a=ereg("^.+@.+..+$",$email); 
if (!$a){ 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Email anda tidak valid<center></font>"; 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Tekan Back Button untuk memperbaiki<BR><center></font>"; 
exit; 
} 
//---------------------------------- 
//Bagian pengecekan apakah kodepos sudah benar atau tidak 
$b=ereg("^[1-9][0-9]{4}$",$kodepos); 
if (!$b){ 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Kodepos yang anda masukan tidak valid<center></font>"; 
echo "<H3><center><Font color=$warna>Tekan Back Button untuk memperbaiki<BR><center></font>"; 
exit; 
} 
//---------------------------------- 
// bagian konek ke database 
include "konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
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//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
 
//Bagian Mengecek Username 
$hasilcek=mysql_query("SELECT username from dataanggota where username='$username'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
if ($username==$object[0]) 
  { 
   echo("Username Sudah Ada<br>"); 
   echo "Please Try Again, and Hit Back Button"; 
   exit; 
  } 
//---------------------------------- 
 
//Bagian masukan data 
$perintah="INSERT INTO dataanggota ". 
"Values ('$username','$password','$nama',". 
  "'$email','$telephone','$alamat',". 
   "'$kota',$kodepos,0,'$hidden')"; 
    mysql_query($perintah,$id_mysql); 
//------------------------------- 
 
//Bagian mengecek apakah berhasil atau tidak 
if (mysql_affected_rows()>0) 
{ 

//----Blok Perintah Untuk Mengirmkan email konfirmasi ke pendaftar 
$emailtujuan="$email"; 
$emailasal="$emailadmin";  
$subjek="Terima Kasih Atas Pendaftaran Anda"; 
$pesan="Kami telah menerima data anda dan pendaftaran anda akan segera kami proses /n "; 
$pesan  .="Kami telah membuatkan sub domain untuk anda yaitu di /n"; 
$pesan  .="http://$username.$namadomain/  /n"; 
$pesan  .="Untuk masuk ke member area,  Berikut ini adalah data anda :  /n"; 
$pesan  .="Username = $username  /n"; 
$pesan  .="Password = $password  /n/n"; 
$pesan  .="Terima Kasih /n"; 
$header_email ="From$emailasal\nReply-To: $emailasal\nContent-Type: text/plain; charset=us-
ascii\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 
 mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 
//------end 

 
//----Blok Perintah Untuk Mengirmkan email pemberitahuan ke Admin 
$emailtujuan="$emailadmin";  
$emailasal ="$email"; 
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$subjek="Ada Pendaftaran Baru"; 
$pesan=" Ada Pendaftaran Baru /n "; 
$pesan  .="Berikut ini adalah data-datanya : /n"; 
$pesan  .=" URL = http://$username.$namadomain/  /n"; 
$pesan  .="Username = $username  /n"; 
$pesan  .="Password = $password  /n"; 
$pesan  .="Nama = $nama  /n"; 
$pesan  .="Email = $email   /n"; 
$pesan  .="Telepon  = $telephone  /n"; 
$pesan  .="Alamat  = $alamat  /n"; 
$pesan  .="Kota = $kota /n"; 
$pesan  .="KodePos  = $kodepos  /n/n"; 
$pesan  .="Terima Kasih /n"; 
$header_email ="From$emailasal\nReply-To: $emailasal\nContent-Type: text/plain; charset=us-
ascii\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 
 mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 
//------end 
 
//Bagian Mengirim Informasi Kepada Upline  
$hasilcek=mysql_query("SELECT email from dataanggota where username='$hidden'",$id_mysql); 
$object2=mysql_fetch_row($hasilcek); 
$emailtujuan="$object2[0]";  
$emailasal="$emailadmin";  
$subjek="Selamat Anda Mendapatkan Calon Downline Baru"; 
$pesan=" Ada Pendaftaran Baru Melalui URL ANDA /n "; 
$pesan  .="Berikut ini adalah data-datanya : /n"; 
$pesan  .=" URL = http://$username. $namadomain /n"; 
$pesan  .="Username = $username  /n"; 
$pesan  .="Password = $password  /n"; 
$pesan  .="Nama = $nama  /n"; 
$pesan  .="Email = $email   /n"; 
$pesan  .="Telepon  = $telephone  /n"; 
$pesan  .="Alamat  = $alamat  /n"; 
$pesan  .="Kota = $kota /n"; 
$pesan  .="KodePos  = $kodepos  /n/n"; 
$pesan  .="Terima Kasih /n"; 
$header_email ="From$emailasal\nReply-To: $emailasal\nContent-Type: text/plain; charset=us-
ascii\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 
mail($emailtujuan,$subjek,$pesan,$header_email); 
//------end 
 
//Bagian Membuat Sub Domain Untuk Anggota Baru  
$new_sub_domain ="$homedir"."/"."$username"; 
$new_sub_domain .=".$namadomain"; 
mkdir($new_sub_domain, 0755); 
chmod ($new_sub_domain,0777); 
//---end 
 
//Bagian Membuat file pelacak sponsor  
$atas='<?'; 
$bawah='<title>Selamat Datang !'; 
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$bawah .='</title>'; 
$atas2='<'; 
$atas3='</'; 
$bawah2='>'; 
$depan='"'; 
$belakang='";'; 
$pegangan=fopen("$new_sub_domain/index.html","w+"); 
$baris ="<html>"; 
$baris .="<head>"; 
$baris .="$bawah"; 
$baris .="</head>"; 
$baris .="<frameset rows=$depan 0,*$depan border=$depan 0$depan framespacing=$depan 
0$depan>"; 
$baris .="<frame src=$depan http://www.$namadomain/kosong.html$depan name=$depan 
topFrame$depan scrolling=$depan NO$depan noresize>"; 
$baris .="<frame src=$depan http://www.$namadomain/x.php?reff=$username $depan 
name=$depan mainFrame$depan>"; 
$baris .="</frameset>"; 
$baris .="<noframes><body>$namadomain </body></noframes>"; 
$baris .="</html>"; 
fputs($pegangan,$baris); 
fclose($pegangan); 
//-------------------------- 
//------end 

} 
else 
   print("tak dapat menambahkan data"); 
//------end 
?> 
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BAB VIII  FILE PHP UNTUK MELACAK SPONSOR 
 
 

Pada Bab VII, kita telah sama sama membahas proses setelah pengunjung situs anda 

melakukan pendaftaran secara online. 

Saya minta anda kembali memperhatikan Bab VII terutama di bagian membuat sub-domain. 

Di situ dijelaskan bahwa proses tersebut membuat sebuah file index.html yang ditempatkan 

di setiap sub-domain anggota. 

Jadi misalnya ada anggota baru yang memilih sub-domain 

http://luar-biasa.domain-anda.com/ 

Nah dalam sub domain tersebut hanya ditempatkan satu buah file yaitu index.html 

File Index.html ini jangan kita hiraukan, karena di buat secara otomatis oleh script PHP kita 

(proses1.php). 

Di Bab VII juga telah kita ketahui bahwa file index.html merupakan file yang memiliki dua 

buah frame, yang salah satu frame nya memanggil sebuah file yang kita berinama  

x.php 

File x.php ini kita tempatkan di folder utama, atau biasa disebut di root. 

Lebih lengkapnya file x.php dipanggil dengan menggunakan kode khusus yaitu : 

 http://www.domain.com/x.php?reff=sponsor 

Untuk menjelaskan proses apa yang terjadi pada x.php ini silahkan anda perhatikan skenario berikut ini : 
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Berikut ini adalah skenario saat file “x.php?reff=sponsor” di panggil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 
X.PHP di panggil 

Dapatkan Variabel $reff 

Buka Database 

Database Bisa 
Di Buka ? 

Tidak Pesan Error & Stop 

Cari Database : 
Username = $reff 

Ada Username 
= $reff ? 

Tidak Pesan Error & Stop 

Pasang Session Cookie & 
Tampilkan Halaman Presentasi 

STOP 
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Berikut ini adalah source code lengkap file x.php 

 
<? 
// File x.php 
 
// bagian konek ke database 
include "konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
 
//Cek database bisa dibuka 
if (! $id_mysql) 
  die("Database Tidak Bisa di buka"); 
//---------------------------- 
 
//Table bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Data base tidak bisa dibuka"); 
//----------------    
 
//Bagian Mengecek Username 
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$reff'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
if ($reff==$object[0]) 

 { 
 setcookie("session_nama","$object[2]"); 
 setcookie("session_email","$object[3]"); 
 setcookie("session_telephone","$object[4]"); 
 $perintah_update="UPDATE dataanggota SET hits=hits+1 WHERE username='$object[0]'"; 
  mysql_query($perintah_update,$id_mysql); 
  header("Location:presentasi.php"); 
         exit; 

  } 
//---------------------------------- 
     
 die("Userneme = $reff Tidak ada !"); 
//---------------------------------- 
 
?> 
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Sekarang mari kita bahas satu demi satu bagian-bagian yang ada di file x.php ini 

Blok 1-3 : 

// bagian konek ke database 
include "konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
 
//Cek database bisa dibuka 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Bisa Terkoneksi Ke database server"); 
//---------------------------- 
 
//Table bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Data base tidak bisa dibuka"); 
//----------------    
 

Blok perintah 1-3 merupakan blok perintah STANDAR untuk proses masuk ke database. 

Pertama file x.php mengambil isi dari file konfigurasi.php yang berisi variable 

$nama_server, $nama_user dan $nama_password. 

Setelah itu script x.php mencoba untuk melakukan koneksi dengan database server MySQL, 

dengan perintah : mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password) 

Jika tidak bisa terkoneksi  maka akan muncul pesan error  “Tidak Bisa Terkoneksi Ke database 

server”, dan program dihentikan. 

Selanjutnya script php juga mencoba untuk membuka database  dengan perintah : 

mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql) 

Jika proses membuka database gagal, maka akan muncul pesan error  “Database tidak bisa 

dibuka”. 
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Blok 4 : 

//Bagian Mengecek Username 
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$reff'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
if ($reff==$object[0]) 

 { 
 setcookie("session_nama","$object[2]"); 
 setcookie("session_email","$object[3]"); 
 setcookie("session_telephone","$object[4]"); 
 $perintah_update="UPDATE dataanggota SET hits=hits+1 WHERE username='$object[0]'"; 
  mysql_query($perintah_update,$id_mysql); 
  header("Location:presentasi.php"); 
         exit; 

  } 
//---------------------------------- 
 
Pada Blok ini, script PHP  mencari data yang memiliki "username=$reff",  perintahnya : 

mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$reff'",$id_mysql) 
 
Kemudian hasil pencarian data username yang sama dengan $reff, dimasukan ke dalam 

sebuah variabel array yang bernama $object[ ]. 

 

Jika tidak ditemukan pada database data yang username sama dengan $reff, maka akan ada 

pesan error bahwa “Username = $reff tidak ada”. 

 

Jika ada data yang memenuhi kriteria "username=$reff", maka script x.php ini akan 

melakukan tiga hal : 

1. Membuat cookie 

2. Membuka file presentasi 

3. Meng-update nilai hits sebagai counter sederhana jumlah pengunjung. 
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1. Membuat Cookie 

Untuk membuat Cookie perintahnya adalah : 

setcookie("session_nama","$object[2]"); 
 setcookie("session_email","$object[3]"); 
 setcookie("session_telephone","$object[4]"); 
 
Kita membuat tiga buah cookie, yaitu  
 
$session_nama 
$session_email dan 
$session_telephone 
 
Tiga buah variabel inilah yang akan kita panggil di seluruh file presentasi kita nantinya. 
 

(Inilah rahasia cara membuat sehingga pada file presentasi seluruh anggota jaringan MLM 

bisa menampilkan data Nama, Email dan Nomor Telepon Secara dinamis). 

2. Membuka Halaman Presentasi  

Untuk membuka halaman presentasi perintahnya adalah : 

header("Location:presentasi.php"); 

Perintah header ini akan secara otomatis akan membuka file yang bernama presentasi.php 

3. Meng-update jumlah Hits  

Untuk meng-update jumlah hits / jumlah pengunjung ke situs  anggota adalah sbb : 

$perintah_update="UPDATE dataanggota SET hits=hits+1 WHERE username='$object[0]'"; 
mysql_query($perintah_update,$id_mysql); 
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Selesai sudah proses pembuatan file x.php yang berfungsi untuk melacak sponsor, lantas 

bagaimana agar kita bisa menampilkan data Nama, Email dan Password masing-masing 

anggota secara Dinamik ? 

Caranya adalah sederhana sekali : 

Buatlah File dengan nama snippet.php yang isinya sebagai berikut : 

<? 
//snippet.php 
echo "<center>"; 
echo "Sponsor Anda = <a href='mailto=$session_email'>$session_nama</a><br>"; 
echo "Telepone = $session_telephone<br>"; 
echo "</center>"; 
?> 

 
 

File snippet.php ini bertugas hanya menampilkan ke web browser data Nama, email dan 

nomor telepon.  (Semoga anda masih ingat ! Ini pernah kita bahas di Bab tentang Pengetahun Dasar)  

Misalnya anda memiliki 5  buah file Presentasi, dan anda ingin menampilkan data Nama, 

Email dan Nomor Telepon anggota pada kelima file presentasi tersebut : 

 

Yang Perlu anda lakukan untuk menampilkan data nama, alamat email dan nomor telepon 

pada semua file presentasi anda adalah dengan menyisipkan baris perintah berikut ini : 

 
<? Include “snippet.php”; ?> 
 
 

Karena baris perintah tersebut merupakan kode PHP, maka yang perlu anda ingat 
adalah seluruh file presentasi anda harus ber-extensi *.PHP. Jika tidak, maka file snippet 
tidak akan bisa dijalankan. 
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Agar anda lebih jelas mengenai proses keseluruhannya, baiklah saya akan berikan lagi bagan 

alur proses yang terjadi pada proses di situs duplikasi yang kita buat : 

 

  

Start

File x.php dipanggil dari sub-domain anggota  dengan VAR $reff 

Pasang Cookie :  
$session_name 
$session_email dan 
$session_telephone 

Panggil Halaman 
Presentasi yang sudah 
disisipkan snippet.php 

Ada 
Pendaftaran ? 

Ya 

Proses Data : 
- Validasi 
- Masukan ke database 
- Kirim Email Konfirmasi 
- Buat Sub-domain 

Tidak ada 
prosees apa-apa 

END

Tidak
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BAB IX  MEMBUAT MEMBER AREA 
 

Sekarang saatnya kita membuat sebuah bagian yang tak kalah pentingnya,…yaitu : 

• Bagian Member Area 

• Bagian Admin Area 

Bagian khusus Member area dan Admin area prinsip pembuatannya sebenarnya sama saja. 

Bedanya hanya pada fasilitas yang disediakan. Misalnya fasilitas untuk mengecek statistik 

pada member area, hanya bisa melihat statistik situs pribadinya saja, sedang untuk admin 

dia bisa mengecek statistik untuk seluruh anggota. 

 

Begitu juga dengan fasilitas view-tree, seorang member hanya bisa melihat view tree untuk 

orang-orang yang ada di jaringannya saja. Sementara seorang admin dia bisa melihat 

view-tree seluruh jaringan. 

 

Are You ready ? 

 

Ok lets finished it ! 
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A. Membat Formulir Login 

Untuk memasuki sebuah member area tentu saja seseorang harus memiliki username dan 

password.  

Jadi dalam proses login dan logout adalah wajar jika kita memulainya dengan membuat 

sebuah formulir login masuk. 

Berikut ini adalah kode html untuk formulir login. 

Simpan ke dalam nama file formulirlogin.html 
<html><head> 
<title>Formulir Masuk Ke Member Area</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head><body> 
<form action="proseslogin.php" method="post" name="form1" target="_blank"> 
  <table border="1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="3" bordercolor="#00CC00" 
bgcolor="#99CCFF"> 
    <tr bgcolor="#FFFFCC">  
      <td><font size="2" face="Arial">Username</font></td> 
      <td><input name="username" type="text" id="username"></td> 
    </tr> 
    <tr bgcolor="#FFFFCC">  
      <td><font size="2" face="Arial">Password</font></td> 
      <td><input name="password" type="password" id="password"></td> 
    </tr> 
    <tr bgcolor="#FFFFCC">  
      <td colspan="2"><label> 
        <input type="submit" name="Submit" value="Login">  
        <label></label> 
        <div align="center"></div></td> 
    </tr> 
  </table> 
</form> 
</body></html> 
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Formulir login tersebut jika dijalankan akan nampak seperti gambar berikut ini : 
 

 
 

Hal penting yang perlu anda perhatikan pada kode html file formulirlogin.html di atas 

adalah yang saya tuliskan dalam huruf tebal. 

Yaitu : action="proseslogin.php" 

Itu artinya data username dan password yang ditulis di formulir ini akan di proses oleh 

sebuah file yang bernama proseslogin.php 
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B. Proses Login 

Sekarang marilah kita bahas mengenai proses login baik ke member area maupun ke admin area. 

Tapi sebelumnya, agar lebih jelas dan pemahaman anda lebih baik lagi mengenai logika proses login ini 

saya akan gambarkan seperti dalam diagram alir berikut ini : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari diagram alir di atas terlihat bahwa ada dua file penting yang akan kita buat dalam 

member area dan admin area , yaitu file proseslogin.php dan file index.php. 

Start : Isi Formulir 

File Proseslogin.php di 

Buka Database 

Username dan 

Password ada 

yang sesuai ? 

 Tidak 

Ya 

Pasang User Session 

Buka Halaman Member area : 

STOP 

Apakah ADMIN 

Yang Masuk ? 

 Tidak 

Ya 

Pasang User Session 

Buka Halaman ADMIN area : 
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File proseslogin.php jelas berfungsi untuk mengecek apakah username dan password 

yang dimasukan oleh user ada yang sesuai seperti yang ada di database. 

File index.php sebagai file yang akan menampilkan menu-menu yang bisa di akses oleh 

member. 

Kita akan membahas satu per satu dua file penting ini secara mendetail. 
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C. Membuat File proseslogin.php  

Berikut ini adalah source code file lengkap file proseslogin.php 

Simpanlah dalam C:/apache/htdocs/situs-mlm/proseslogin.php 

<? 
//Variable Session Folder  blok 1 
//session_save_path("/tmp"); 
session_save_path("c:/apache/tmp"); 
session_start(); 
//---------------- 
// bagian konek ke database  blok 2 
include "konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL  blok 3 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ???  blok 4 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
//Bagian Mengecek Username  blok 5 
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$username'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
if ($username==$object[0]and($password==$object[1])) 
  { 

session_start(); 
 session_register("user_session"); 
 $user_session="$object[0]"; 
    session_register("user_password"); 
 $user_password="$object[1]"; 
 session_register("user_nama"); 
 $user_nama="$object[2]"; 
 session_register("user_email"); 
 $user_email="$object[3]"; 
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 session_register("user_telephone"); 
 $user_telephone="$object[4]"; 
 session_register("user_alamat"); 
 $user_alamat="$object[5]"; 
 session_register("user_kota"); 
 $user_kota="$object[6]"; 
 session_register("user_kodepos"); 
 $user_kodepos="$object[7]"; 
 session_register("user_hits"); 
 $user_hits="$object[8]"; 
 header("Location: memberarea/"); 
   exit; 
  } 
//---------------------------------- 
//Cek apa yang mau masuk ADMIN ?  blok 6 
if (($username=="admin")and($password=="adminpassword")) 
{ 
 session_register("user_session"); 
 $user_session="ADMIN"; 
    session_register("user_password"); 
 $user_password="adminpassword"; 
 header("Location: administratur/"); 
exit; 
} 
// Jika Tidak Ada Yang Cocok  blok 7 
 die("Username dan Password Tidak ada yang cocok !!"); 
//---------------------------------- 
?>

http://www.rahasiasukses.com/


Visit : http://www.rahasiasukses.com/ 
 

 103 

C.1 Penjelasan Blok 1 
 
//Variable Session Folder 
//session_save_path("/tmp"); 
session_save_path("c:/apache/tmp"); 
session_start(); 
//---------------- 
Blok ini mendeklarasikan sebuah variable yang berisi lokasi tempat sebuah session disimpan. 
Jika nanti file ini dijalankan di server, maka baris session yang digunakan biasanya adalah 
baris yang kedua, dan baris ketiga tidak di gunakan. Lihat perubahannya jika anda nantinya 
menjalankan di server yang sesungguhnya : 
 
//Variable Session Folder 
session_save_path("/tmp"); 
//session_save_path("c:/apache/tmp");   Tidak digunakan, bisa di hapus jika file di upload ke server 
session_start(); 
//---------------- 
 
C.2 Penjelasan Blok 2, 3 dan 4 
 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
 
Blok 2, 3 dan 4 merupakan blok STANDAR yang harus anda tulis / masukan dalam 
sebuah file jika anda ingin melakukan koneksi ke database server MySQL. 
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C.3 Penjelasan Blok 5 
 
//Bagian Mengecek Username 
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$username'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
if ($username==$object[0]and($password==$object[1])) 
  { 

session_start(); 
 session_register("user_session"); 
 $user_session="$object[0]"; 
    session_register("user_password"); 
 $user_password="$object[1]"; 
 session_register("user_nama"); 
 $user_nama="$object[2]"; 
 session_register("user_email"); 
 $user_email="$object[3]"; 
 session_register("user_telephone"); 
 $user_telephone="$object[4]"; 
 session_register("user_alamat"); 
 $user_alamat="$object[5]"; 
 session_register("user_kota"); 
 $user_kota="$object[6]"; 
 session_register("user_kodepos"); 
 $user_kodepos="$object[7]"; 
 session_register("user_hits"); 
 $user_hits="$object[8]"; 
 header("Location: memberarea/"); 
   exit; 
  } 
//---------------------------------- 
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Secara umum blok 5 berfungsi untuk mengecek apakah username dan password ada yang 

cocok dengan data pada database. 

Baris dua pada blok 5 memerintahkan MySQL untuk mengambil satu baris data yang 

field/kolom username pada tabel database sama dengan username yang diisikan oleh user 

(variable $username). 

$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$username'",$id_mysql); 

Jika tidak ada maka blok 5 akan dilewat dan akan masuk langsung ke Blok 6. 

Jika ditemukan field username pada tabel database maka baris ke-3 akan membuat sebuah 

variable array object[] yang arraynya diisi oleh data yang di temukan : 

$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 

ARRAY 1  $object[0]  diisi oleh field1 atau kolom 1 pada tabel dataanggota di 

database (dalam kasus kita kolom satu adalah username) 

ARRAY 2  $object[1]  diisi oleh field2 atau kolom 2, dalam hal ini adalah password 

ARRAY 3  $object[2]  diisi oleh field3 atau kolom 3,..dalam hal ini adalah nama 

Dst,…. 

Ingat tabel database yang anda buat mungkin berbeda ! jadi anda harus merubah 

baris-baris 7-24 pada blok 5 ini sesuai dengan tabel database yang anda buat di Bab bab 

terdahulu. 

Baris 4 hingga 24 adalah proses mengecek apakah username dan passwordnya ada 

kecocokan. Jika ada kecocokan, maka dibuatlah variabel session dengan perintah : 

session_start(); 
 session_register("user_session"); 
 $user_session="$object[0]"; 
    … DST 
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Baris ke-24 memerintahkan untuk membuka file index.php di folder memberarea. Setelah 

itu kemudian program keluar, artinya seluruh script sisa yang ada di blok 6 dan 7 sama 

sekali tidak akan dilaksanakan. 

Perintahnya : 

header("Location:memberarea/"); 
exit; 
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C.4 Penjelasan Blok 6 
 
//Cek apa yang mau masuk ADMIN ? 
if (($username=="admin")and($password=="adminpassword")) 
{ 
 session_register("user_session"); 
 $user_session="ADMIN"; 
    session_register("user_password"); 
 $user_password="adminpassword"; 
 header("Location: administratur/"); 
exit; 
} 
 
Jika pada proses Blok 5 tidak ditemukan satu pun username dan password yang cocok di 
database, maka proses di blok 6 akan dijalankan. 

Blok 6 ini menggunakan perintah sederhana kondisional IF. 

Buka kembali Bab Pengetahuan Dasar Jika anda lupa tentang perintah IF ini. 

Di sini secara default saya menuliskan bahwa usename untuk admin adalah “admin”, dan 

passwordnya adalah “adminpassword”.  INGAT ANDA HARUS MERUBAHNYA  

dengan sesuatu yang bersifat unik dan tidak mudah di tebak ! 

Jika username dan password sesuai dengan username dan password untuk admin, maka 

yang akan di buka adalah sebuah file index.php yang ada di folder bernama administratur/ 

dan kemudian program keluar. Artinya blok 7 tidak akan dijalankan sama sekali. 
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C.5 Penjelasan Blok 7 
 
// Jika Tidak Ada Yang Cocok 
 die("Username dan Password Tidak ada yang cocok !!"); 
//---------------------------------- 
 
Blok ini seperti yang bisa anda tebak HANYA dijalankan jika tidak ada username dan 
password yang cocok dengan yang ada di tabel database DAN juga tidak sama dengan 
username admin dan passwordnya yang telah kita tentukan. 
 
Beginilah penampilannya jika blok 7 dijalankan. 
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D. Membuat index.php (untuk MemberArea dan Admin Area) 

File Index.php untuk member area dan admin area kita akan buat sama. File ini hanya 

bertugas untuk menyaring apakah seseorang yang mengakses folder tersebut memang 

berhak atau tidak. 

Berikut ini adalah source code lengkap file index.php untuk Member Area maupun Admin 

Area : 

Buat dua buah file dan simpan masing-masing di folder  
C:/apache/htdocs/situs-mlm/memberarea/index.php  dan juga di  
C:/apache/htdocs/situs-mlm/administratur/index.php   
 
CATATAN : di kedua folder tersebut TIDAK BOLEH ada file index lainnya seperti 
index.html atau index.cgi dll 
 
<? 
// Mendeklarasaikan Variabel session save path  blok1 
//session_save_path("/tmp"); 
session_save_path("c://apache//tmp"); 
//---------- 
// Mulai session  blok 2 
session_start(); 
//------------ 
//Apakah proses keluar ? – Blok 3 
if($page == "logout") 
 { 
  $user_session=""; 
  $user_password=""; 
  $user_nama=""; 
  $user_email=""; 
  $user_telephone=""; 
  $user_alamat=""; 
  $user_kota=""; 
  $user_kodepos=""; 
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  $user_hits=""; 
  echo "Log out sukses !!!"; 
  exit; 
 } 
//-------- 
// Ini adalah proses login  -  Blok 4 
if($user_session) 
 { 
  require("halaman-isi.html"); 
 }else { 
  echo "Anda Belum Login atau Session Login expired !"; 
 } 
//------- 
?> 
 

Di bagian ini ada dua blok yang ingin saya jelaskan secara lebih terperinci, yaitu blok nomor 

3 dan blok nomor 4. 

D.1 Penjelasan Blok Nomor 3 

Blok Nomor 3 ini sebenarnya menjelaskan proses logout.  

Nantinya untuk keluar dari member area ataupun admin area, kita cukup membuat sebuah 

link ke index.php?page=logout 

Nah jika file index.php di memberarea maupun di admin area di panggil dengan kode  

tersebut (index.php?page=logout) , maka proses logout akan di jalankan dengan cara 
menghapus isi dari variable session :  $user_session, $user_password, $user_nama, $user_email, 
$user_telephone, $user_alamat, $user_kota, $user_kodepos dan $user_hits 
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D.2 Penjelasan Blok Nomor 4 

Kunci proses login pada blok ini terletak pada baris  

if($user_session) 

Maksudnya adalah mengecek apakah variable $user_session sudah dideklarasikan. 

Ingat dan lihat kembali file proseslogin.php yang telah kita bahas. Variable $user_session 

dideklarasikan hanya jika username dan password cocok dengan yang ada di database atau 

cocok dengan username dan password admin. 

Jadi jika kondisi dari : 

if($user_session) terpenuhi atau bernilai TRUE,  
maka yang dijalankan adalah perintah  
  require("halaman-isi.html"); 
Akan tetapi jika tidak terpenuhi atau bernilai FALSE maka yang dijalankan adalah perintah 
  echo "Anda Belum Login atau Session Login expired !"; 
 
Kesimpulan : Misalnya ada orang iseng yang mencoba membuka URL anda 
http://www.situs-mlm-anda.com/memberarea/ 
Tanpa terlebih dahulu melewati proses login, maka dia akan mendapatkan respons di layar 
browsernya seperti gambar berikut : 
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E. Membuat File halaman-isi.html (khusus untuk member area) 
 
File yang bernama Halaman-Isi.html  seperti yang sudah bisa anda duga sebelumnya 
berisi materi / menu-menu yang bisa diakses oleh user. 
 

Untuk Menjaga keamanan dari tangan-tangan iseng, maka gantilah nama file 
tersebut dengan nama file yang unik.  
Karena : jika misalnya nama file ini bisa di tebak oleh pengunjung situs anda yang iseng, 
maka dia bisa langsung mengakses file tersebut tanpa perlu melewati proses login. 
 
Memang ini sangat riskan ! Alternatif lainnya yang bisa anda gunakan untuk memproteksi 
sebuah folder adalah dengan mengganti file .htaccess  
 
Saya tidak akan membahas teknik tersebut di buku ini karena tidak relevan dengan topik 
bahasan kita saat ini yaitu PHPdan MySQL. 
 
Saya asumsikan kita akan membuat 4 buah menu di member area, yaitu : 
Update Profile 
Lihat Statistik Jumlah Pengunjung 
Lihat Downline 
Log Out 
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Saya buatkan layout member area yang sangat sederhana sebagai contoh. Anda tentu saja 
kemudian bisa merubahnya sesuai kebutuhan. Lihatlah gambar berikut ini : 
 

 
 
Untuk penampilan yang sederhana tersebut anda tinggal mengetikan kembali kode HTML 
berikut ini : 
Simpan kedalam memberarea dengan nama halaman-isi.html (atau sesuai dengan nama lain 
yang anda pilih). 
 
<html> 
<head> 
<title>Member Area</title> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  </head> 
  <body> 
  <tr>  
    <td colspan="3"><div align="left"></div></td> 
    <td width="8%">&nbsp;</td> 
    <td width="55%"><div align="right"><font size="2" face="Verdana">Selamat Datang  
        <? echo "$user_nama"; ?>!</font></div></td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#FFCC33">  
    <td colspan="5" align="left" valign="top"><div align="left"></div> 
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      <div align="left"></div> 
      <hr align="right" width="100%"></td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td width="18%" align="left" valign="top"><table width="102" height="108" border="1" align="left" 
cellpadding="0" cellspacing="2" bgcolor="#FFCC33"> 
        <tr>  
          <td width="94" height="18" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><font size="2" 
face="Verdana"><strong>MENU</strong></font></div></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="18" bgcolor="#FFFFFF"><font size="2" face="Verdana"><a 
href="?menu=updateprofile">Update  
            Profile</a></font></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="18" bgcolor="#FFFFFF"><font size="2" face="Verdana"><a 
href="?menu=statistik">Statistik</a></font></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="34" bgcolor="#FFFFFF"><font size="2" face="Verdana"><a 
href="?menu=viewdownline">View  
            Downline</a></font></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="18" bgcolor="#FFFFFF"><font size="2" face="Verdana"><a 
href="?page=logout">Logout</a></font></td> 
        </tr> 
      </table></td> 
    <td colspan="4" valign="top"> <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="3" 
cellspacing="3"> 
        <tr> 
          <td> 
            <?  
     switch($menu){ 
     case "updateprofile": 
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         include("updateprofile.html"); 
         exit; 
  case "statistik": 
         include("statistik.html"); 
         exit; 
  case "viewdownline": 
         include("viewdownline.html"); 
         exit; 
  case "updateprofileproses": 
         include("updateprofileproses.php"); 
         exit; 

case "view_downline2": 
         include("downline1.php"); 
 exit; 
 default: 
           include("statistik.html"); 
        exit; 
  ?> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
      </td> 
  </tr> 
</table> 
 
-------- 

CATATAN : File halaman-isi.html ini memang hanya sampai TAG </table>. Jadi 

memang  isi file tersebut tidak di akhiri dengan TAG </body> dan Tag </html> Tag 

penutup tersebut nantinya di ambil dari file lain (tergantung menu yang di pilih).
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Penjelasan Mengenai Link Ke Pilihan Menu di halaman-isi.html 

Jika anda perhatikan cara membuat link ke pilihan menu yang ada di member area pada file 

halaman-isi.html tersebut nampak agak kurang lazim. 

Jika biasanya link di tujukan langsung ke sebuah file, tapi di sini kita mencoba 

menyembunyikan file-file tersebut dengan cara membuat kode khusus. 

Misalnya untuk mengakses pilihan menu statistik link dibuat dengan cara seperti ini : 

<a href="?menu=statistik">Statistik</a> 

Anda tentu akan menebak-nebak file apa sebenarnya yang di akses. 

Link untuk pilihan menu update profile dan menu view downline juga dituliskan dengan 

cara yang sama. 

Jika link ke piihan menu update profile di klik, maka akan menampilkan halaman seperti 

berikut ini. Perhatikan alamat URL di address bar internet explorer anda : 
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Untuk menentukan ke file mana link-link tersebut di tujukan, maka kita menyelipkan 

Kode PHP berikut ini : 
 
<?  
switch($menu){ 
case "updateprofile": 
include("updateprofile.html"); //  file yang di tampilkan jika menu update profile di click 
exit; 
case "statistik": 
include("statistik.html"); //  file yang di tampilkan jika menu update statistik di click 
exit; 
case "viewdownline": 
include("viewdownline.html"); //  file yang di tampilkan jika menu update viewdownline di click 
exit; 
case "updateprofileproses": 
include("updateprofileproses.php"); //  file yang dipanggil untuk proses update profile 
exit; 
case "view_downline2": 
include("downline1.php"); 
exit; 
default: 
include("statistik.html");  //  file yang di tampilkan sebagai default 
exit; 
?> 
 
Jika anda ingin membuat menu lainnya maka anda perlu menambahkan blok ini : 

case "menutambahan": 
         include("menutambahan.html");  
        exit; 
Blok tersebut di sisipkan sebelum baris default : 
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F. Membuat File-File Untuk Update Profile 

Untuk mengupdate profile anggota akan ada dua file yang kita gunakan, yaitu satu file 

untuk formulir perubahannya dan satu file untuk memroses perubahan tersebut. 

Sebelumnya kita telah tentukan : 

1. File yang isinya formulir isian data profile yang mau di rubah dengan nama 

updateprofile.html 

2. File yang bertugas untuk memprosesnya bernama updateprofileproses.php 

Kita telah menentukannya saat menulis file halaman-isi.html  

Berikut ini saya copy kan kembali bagian di halaman-isi.html yang berkaitan masalah ini : 

<? 
switch($menu){ 
case "updateprofile": 
include("updateprofile.html"); //  file yang di tampilkan jika menu update profile di click 
exit; 
… 
case "updateprofileproses": 
include("updateprofileproses.php"); //  file yang dipanggil untuk proses update profile 
exit; 
… DST 
?> 
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F.1. Membuat file updateprofile.html 

Di file updateprofile.html, kita membuat sebuah formulir isian yang sekaligus juga bisa 

menampilkan data profile dari anggota. Nah untuk  masalah menampilkan data profile 

anggota ke dalam formulir atau ke lainnya, tidak akan saya jelaskan lagi. 

Hal ini karena sebelumnya pernah saya jelaskan di bagian terdahulu. Akan tetapi di bagian 

ini untuk sekedar memperdalam pemahaman anda tentang proses ini saya akan beri 

penjelasan tambahan tentang prinsip dasar yang perlu anda kuasai untuk mengakses sebuah 

data di tabel MySQL dan kemudian menampilkannya di layar browser. 

Berikut ini adalah tahapan dalam menampilkan data dari database ke explorer 

1. Melakukan koneksi ke database, perintahnya : 
mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 

2. Memilih database, perintahnya : 
mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql) 

3. Melakukan pencarian / query, perintahnya : 
mysql_query("SELECT * from table where namafield=’text'",$id_mysql); 

4. Membuat suatu array yang di isi oleh field-field dari baris yang di cari, perintahnya : 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek);  $hasilcek di ambil dari hasil perintah mysql_query 
sebelumnya 

5. Menampilkannya di layar dengan perintah 
Echo “$object[a]”;  dimana a adalah dari nol hingga n-1. dan n=jumlah kolom. Jadi jika tabel 
memiliki 6 kolom a nilainya antara 0 sampai 5, dimana $object[0] berisi data pada kolom pertama 
di baris pada tabel database tertentu. 

 
Degan memahami kelima prinsip dasar di atas anda bisa melihat aplikasinya dalam 
membuat file updateprofile.html . 
 
Pelajarilah dengan seksama listing source code lengkap file updataeprofile.html  di bawah 
ini : 
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Simpan ke dalam file updateprofile.html di folder memberarea 
<? 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$user_session'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
?> 
<form name="form1" method="post" action="?menu=updateprofileproses"> 
  <table width="95%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3"> 
    <tr> <td width="31%">Username</td><td width="69%"><? echo 
"$user_session"; ?>&nbsp;</td></tr> 
    <tr> <td>Password</td><td><input name="password" type="text" id="password" value="<? echo 
"$object[1]"; ?>"></td></tr> 
    <tr>td>Nama</td><td><input name="nama" type="text" id="nama" value="<? echo 
"$object[2]"; ?>"></td></tr> 
    <tr>td>Email</td><td><input name="email" type="text" id="email" value="<? echo 
"$object[3]"; ?>"></td></tr> 
    <tr><td>Nomor Telephone</td><td><input name="telephone" type="text" id="telephone" value="<? 
echo "$object[4]"; ?>"></td></tr> 
    <tr><td>Alamat</td><td><textarea name="alamat" id="alamat"><? echo 
"$object[5]"; ?></textarea></td></tr> 
    <tr><td>Kota</td><td><input name="kota" type="text" id="kota" value="<? echo 
"$object[6]"; ?>"></td></tr> 
    <tr><td>Kodepos</td><td><input name="kodepos2" type="text" id="kodepos2" value="<? echo 
"$object[7]"; ?>"></td></tr> 
    <tr><td></td><td><input type="submit" name="Submit" value="Update Profile"></td></tr> 
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  </table></form></body></html> 

F.2 Membuat file updateprofileproses.php 

Berikut ini adalah listing / source code lengkap file updateprofileproses.php 

<? 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
// Perintah Update 
$perintah_update="UPDATE dataanggota SET password='$password', nama='$nama', email='$email', 
telephone='$telephone',alamat='$alamat', kota='$kota', kodepos='$kodepos2' WHERE 
username='$user_session'"; 
if (mysql_query($perintah_update,$id_mysql)) 
{    

echo "UPDATE SUKSES !!!"; 
     include "updateprofile.html"; 
     exit; 
} 
 echo "GAGAL"; 
//-------- 
?> 

PENJELASAN : perintah MySQL baru yang belum pernah kita temukan sebelumnya yang 

ada pada file updateprofileproses.php ini adalah perintah sbb : 
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UPDATE dataanggota SET password='$password', nama='$nama', email='$email', 
telephone='$telephone',alamat='$alamat', kota='$kota', kodepos='$kodepos2' WHERE 
username='$user_session'"; 

Perintah UPDATE memiliki pola sbb : 

UPDATE namatable SET kolom1=’isi perubahan’, kolom2=’isi perubahan WHERE 

kolomX=’$variabel’ 
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G. Menampilkan Statistik Jumlah Pengunjung Situs Anggota  
 
Nah yang ini akan sangat mudah untuk anda pahami jika anda sebelumnya telah memahmi 
lima prinsip untuk menampilkan data di database ke layar browser. 
 

Silahkan anda lihat source code dari file statistik.html berikut ini : 

Simpanlah di folder member area : 

<? 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
$hasilcek=mysql_query("SELECT hits from dataanggota where username='$user_session'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
?> 
<p>Ini adalah jumlah pengunjung ke situs anda <? echo "$object[0]"; ?> </p> 
<p>Tingkatkan terus jumlah pengunjung ke situs anda dengan menggunakan teknik  
  marketing yang telah kami berikan di <a href="http://www.rahasiasukses.com/" 
target="_blank">http://www.rahasiasukses.com/</a></p> 
</body> 
</html> 
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H. Membuat View Downline dengan menggunakan Fungsi : 

Sekarang kita akan mempelajari cara membuat sebuah script view downline dengan 

menggunakan Fungsi. 

Fungsi (function) adalah sebuah fasilitas dalam PHP yang bisa memudahkan dalam 

mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. 

Sebuah Fungsi dalam PHP dideklarasikan sbb : 

Function nama_fungsi(parameter) 
{ 
Blok Kode 
} 

Contoh sederhana sebuah fungsi adalah sbb : 

Function cetak_tebal($text) 
{ 
print (“<B>$text</b><br>¥n”); 
} 

Untuk menjalankan fungsi dengan nama cetak_tebal tersebut yaitu dengan menulis 

perintah : 

Cetak_tebal(“Kalimat ini akan di cetak tebal”); 
 

Dalam fungsi, sebuah variable bisa kita deklarasikan sebagai sebuah variable lokal maupun 

variable global. 

Variable lokal adalah variable yang hanya “dikenali” dalam ruang lingkup fungsi tersebut. 

Sedangkan variabel global bisa “dikenali” di luar ruang lingkup fungsi. 
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Dalam proses view downline yang kita buat, akan ada dua buah file yang terlibat, yaitu : 

View_downline.html dan 

Downline1.php 

Saat user meng-klik menu View downline, file yang di buka adalah view_downline.html 

Dan view_downline.html ini berisi sebuah FORM yang memiliki atribut ACTION yang 

di arahkan ke file downline1.php. Walaupun sebenarnya pengarahaan atribut ACTION ini 

tidak langsung ke file downline1.php, tapi dengan menggunakan kode  

“?menu=view_downline2”  Lihat isi file halaman_isi.html file yang di akses sebenarnya 

adalah downline1.php 

Hal ini  hanya untuk menyembunyikan nama file yang sebenarnya berisi fungsi view 

downline. 

Fungsi yang akan kita buat ini tersimpan dalam file downline1.php 

Berikut ini adalah isi dari file view_downline.html : 

Simpan kedalam member area dengan nama file view_downline.html 

<form name="form1" method="post" action="?menu=view_downline2"> 

<table width="75%" border="0" align="center"> 

<tr><td>Acount Anda = <? echo "$user_session"; ?>  

<input name="username_cari" type="hidden" id="username_cari" value="<? echo "$user_session"; ?>"> 

<input type="submit" name="Submit" value="Go"> 

<input name="namadepan" type="hidden" id="namadepan" value="<? echo "$user_name"; ?>"> 

</td></tr></table> 

</form> 

</body></html> 
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Berikut ini adalah fungsi untuk melihat downline : 
Simpan ke dalam memberarea dengan nama downline1.php 
<? 
 function showdownline($no_dist_upline,$namadistributor) 
{ 

global $level,$x; 
$level=1; 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota",$id_mysql); 
echo "<table width='80%' border='1'>"; 
echo "<tr><td colspan='4'><center>Tabel Downline $namadistributor</center></td></tr>"; 
echo "<tr><td>Nama </td>"; 
echo "<td>Username</td><td>Email</td><td>Next Level</td></tr>"; 
while ($object=mysql_fetch_row($hasilcek)) 
{ 
if ($no_dist_upline==$object[9])   
{  
echo "<form method='post' action='?menu=view_downline2'><tr><td>$object[2]</td><td><input 
name='level' type='hidden' value='$level+1'><input name='nama' type='hidden' 
value='$object[2]'><input name='username_cari' type='hidden' 
value='$object[0]'>$object[0]</td><td><a href='mailto:$object[3]'>email</a></td><td><input 
type='submit' name='Submit' value='View Downline'></td></tr></form>"; 
$x=$x+1; 
} 
}  
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if ($x==0){ 
 echo "<font color='#FF0000'><strong>Masih Belum Punya Downline</strong></font>"; 
 exit; 
 } 
exit; 

} 
showdownline($username_cari,$nama); 
echo "TIDAK ADA YNG COCOK"; 
?> 
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Jika File View downline ini dijalankan, tampilannya akan nampak seperti berikut ini : 
 

 

 
Lalu jika tombol Go di klik, maka akan ditampilkan daftar downline seperti terlihat berikut 
ini : 

 
Proses tersebut akan berlangsung sama jika tombol View Downline di klik untuk 
masing-masing user. 
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BAB X  MEMBUAT ADMIN AREA 
 

Pada Bab IX kita telah membuat sebuah folder bernama administratur dan sebuah file yang 

bernama index.php  dalam folder tersebut. 

Jadi jika pada proses login, terdeteksi bahwa yang masuk adalah admin, maka yang dibuka 

adalah folder administratur. 

Seperti yang ada dalam member area, di admin area kita juga akan membuat file halaman-

isi.html, yang berisi menu yang bisa di pilih oleh seorang admin. 

Kita akan membuat dua buah menu dalam admin area ini, yaitu : 

1. Update Profile dan 

2. View Tree 

Bedanya pada admin area ini kita bisa meng-update profile anggota seluruh jaringan, dan kita 

bisa juga melihat jaringan dari level berapa saja tanpa hambatan. 
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A. Membuat File halaman-isi.html untuk admin area 

Berikut ini adalah listing lengkap file halaman-isi.html 

Simpanlah ke folder administratur dengan nama halaman-isi.html 

<html> 
<head> 
<title>ADMIN AREA</title> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  </head> 
  <body> 
  <tr>  
    <td colspan="3"><div align="left"></div></td> 
    <td width="8%">&nbsp;</td> 
    <td width="55%"><div align="right"><font size="2" face="Verdana">Selamat Datang  
        <? echo "$user_session"; ?>!</font></div></td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#FFCC33">  
    <td colspan="5" align="left" valign="top"><div align="left"></div> 
      <div align="left"></div> 
      <hr align="right" width="100%"></td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td width="18%" align="left" valign="top"><table width="102" height="108" border="1" align="left" 
cellpadding="0" cellspacing="2" bgcolor="#FFCC33"> 
        <tr>  
          <td width="94" height="18" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><font size="2" 
face="Verdana"><strong>MENU</strong></font></div></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="18" bgcolor="#FFFFFF"><font size="2" face="Verdana"><a href="?menu=profile">Update  
            Profile</a></font></td> 
        </tr> 
              <td height="34" bgcolor="#FFFFFF"><font size="2" face="Verdana"><a 
href="?menu=viewdownline">View  
            Downline</a></font></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="18" bgcolor="#FFFFFF"><font size="2" face="Verdana"><a 
href="?page=logout">Logout</a></font></td> 
        </tr> 
      </table></td> 
    <td colspan="4" valign="top"> <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="3" 
cellspacing="3"> 
        <tr> 
          <td> 
            <?  
     switch($menu){ 
      case "profile": 
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  if ($datasource==username) 
    { 
      include ("profile1.php"); 
   exit; 
     } 
  if ($action==update) 
    { 
      include ("profile2.php"); 
   exit; 
     } 
         include("profile.html"); 
         exit; 
  case "viewdownline": 
         include("viewdownline.html"); 
         exit; 
  case "viewdownline2": 
         include("downline1.php"); 
         exit; 
  default: 
           
         exit; 
  } 
   ?> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
       
    </td> 
  </tr> 
</table> 
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Jika file tersebut diakses di folder administratur (setelah tentu saja melalui proses login), 

maka akan nampak seperti gambar berikut ini : 
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B. Update profile 

Proses update profile di Admin Area sedikit berbeda. Pada saat admin mengklik menu 

update profile, maka yang ditampilkan adalah file profile.html 

File profile.html ini berisi sebuah form, dimana seorang admin dapat memasukan username 

anggota yang akan dia update profilenya. 

Lihat gambar berikut ini sebagai ilustrasi apa yang terjadi : 
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Dan misalnya admin memasukan username yang akan di update adalah sbk, lalu tekan 

tombol cari. Maka akan di tampilkan file profile1.php (Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita 

menyembunyikan nama file sesungguhnya, sehingga yang nampak di addressbar adalah 

“?menu=profile&datasource=username”. 

Lihat gambar berikut ini : 
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Karena semua yang berkenaan dengan proses update profile ini telah saya jelaskan semua di 

Bab terdahulu, maka kali ini saya hanya akan menampilkan source kode nya saja. 

B.1 File profile.html 

Berikut ini adalah listing lengkap file profile.html, Simpanlah di folder administratur : 

 
<form name="form1" method="post" action="?menu=profile&datasource=username"> 
  <table width="75%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" bgcolor="#CCCCCC"> 
    <tr bgcolor="#999999">  
      <td height="24" colspan="3"><strong><font color="#FFFFFF">Berdasarkan Username  
        </font></strong></td> 
    </tr> 
    <tr bgcolor="#999999">  
      <td width="45%"><font color="#FFFFFF">Masukan Username </font></td> 
      <td width="22%"><input name="stringusername" type="text" id="stringusername5"></td> 
      <td width="33%"> <div align="left"> 
          <input type="submit" name="Submit" value="Cari"> 
        </div></td> 
    </tr> 
  </table> 
</form> 
</body> 
</html> 
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B.2 File profile1.php 

Berikut ini adalah listing file profile1.php, simpanlah di folder administratur : 

<? 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota where username='$stringusername'",$id_mysql); 
$object=mysql_fetch_row($hasilcek); 
?> 
<form name="form1" method="post" action="?menu=profile&action=update"> 
  <table width="95%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3"> 
    <tr> 
      <td width="31%">Username</td> 
      <td width="69%"><? echo "$stringusername"; ?>&nbsp; 
<input name="stringusername" type="hidden" id="stringusername" value="<? echo "$stringusername"; 
    ?>"> 
</td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Password</td> 
      <td><input name="password" type="text" id="password" value="<? echo "$object[1]"; 
    ?>"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Nama</td> 
      <td><input name="nama" type="text" id="nama" value="<? echo "$object[2]"; 
    ?>"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Email</td> 
      <td><input name="email" type="text" id="email" value="<? echo "$object[3]"; 
    ?>"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Nomor Telephone</td> 
      <td><input name="telephone" type="text" id="telephone" value="<? echo "$object[4]"; 
    ?>"></td> 

http://www.rahasiasukses.com/


Visit : http://www.rahasiasukses.com/ 
 

 137 

    </tr> 
    <tr> 
      <td>Alamat</td> 
      <td><textarea name="alamat" id="alamat"><? echo "$object[5]"; 
    ?></textarea></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Kota</td> 
      <td><input name="kota" type="text" id="kota" value="<? echo "$object[6]"; 
    ?>"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Kodepos</td> 
      <td><input name="kodepos2" type="text" id="kodepos2" value="<? echo "$object[7]"; 
    ?>"></td> 
    </tr> 
 <tr> 
      <td>Sponsor</td> 
      <td><input name="sponsor" type="text" id="sponsor" value="<? echo "$object[9]"; 
    ?>"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td>&nbsp;</td> 
      <td><input type="submit" name="Submit" value="Update Profile"></td> 
    </tr> 
  </table> 
</form> 
</body> 
</html> 
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B.2 File profile1.php 

Berikut ini adalah listing file profile2.php, simpanlah di folder administratur : 

<? 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
$perintah_update="UPDATE dataanggota SET password='$password', nama='$nama', email='$email', 
telephone='$telephone',alamat='$alamat', kota='$kota', kodepos='$kodepos2', 
username_sponsor='$sponsor' WHERE username='$stringusername'"; 
 if (mysql_query($perintah_update,$id_mysql)) 
 {   echo "UPDATE SUKSES !!!"; 
        exit; 
 } 
 echo "GAGAL"; 
?> 
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C. View Downline 

 

Proses view downline di Admin Area juga berbeda. Pada saat admin mengklik menu view 

downline, maka yang di tampilkan adalah file viewdownline.html. 

File viewdownline.html ini berisi sebuah form, dimana seorang admin dapat memasukan 

username anggota yang akan dia lihat jaringannya. 

Lihat gambar berikut ini sebagai ilustrasi apa yang terjadi : 
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Setelah itu kemudian admin mengetikan username yang ingin dia lihat downlinenya. Dan 

ketika tombol cari diklik, yang akan nampak adalah seperti gambar berikut ini : 

 

 

Karena semua proses yang berkenaan dengan view downline juga telah dijelaskan pada Bab 

sebelumnya (prinsip dasarnya sama dengan proses di member area), maka kali ini pun saya 

hanya akan menuliskan source kode lengkap dari file-file yang dimaksud. 
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C.1  File viewdownline.html 

Simpanlah ke dalam folder administratur dengan nama viewdownline.html 

<form name="form1" method="post" action="?menu=viewdownline2"> 
  <table width="75%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" bgcolor="#CCCCCC"> 
    <tr bgcolor="#999999">  
      <td height="24" colspan="3"><strong><font color="#FFFFFF">Berdasarkan Username  
        </font></strong></td> 
    </tr> 
    <tr bgcolor="#999999">  
      <td width="45%"><font color="#FFFFFF">Masukan Username </font></td> 
      <td width="22%"><input name="username_cari" type="text" id="username_cari"></td> 
      <td width="33%"> <div align="left"> 
          <input type="submit" name="Submit" value="Cari"> 
        </div></td> 
    </tr> 
  </table> 
</form> 
</body> 
</html>  
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C.2  File downline1.php 

Simpanlah ke dalam folder administratur dengan nama file downline1.php 

<? 
 function showdownline($no_dist_upline,$namadistributor) 
{ 
global $level,$x; 
$level=1; 
// bagian konek ke database 
include "../konfigurasi.php"; 
$id_mysql=mysql_pconnect($nama_server, $nama_user, $nama_password); 
//----------------------- 
//Cek Koneksi Ke database MySQL 
if (! $id_mysql) 
  die("Tidak Terkoneksi ke database"); 
//---------------------------- 
//Database  bisa dibuka ??? 
if (! mysql_select_db("$namadatabase", $id_mysql)) 
   die("Database tidak bisa dibuka"); 
//----------------   
$hasilcek=mysql_query("SELECT * from dataanggota",$id_mysql); 
echo "<table width='80%' border='1'>"; 
echo "<tr><td colspan='4'><center>Tabel Downline $namadistributor</center></td></tr>"; 
echo "<tr><td>Nama </td>"; 
echo "<td>Username</td><td>Email</td><td>Next Level</td></tr>"; 
while ($object=mysql_fetch_row($hasilcek)) 
{ 
if ($no_dist_upline==$object[9])   
 {  
    echo "<form method='post' action='?menu=viewdownline2'><tr><td>$object[2]</td><td><input 
name='level' type='hidden' value='$level+1'><input name='nama' type='hidden' value='$object[2]'><input 
name='username_cari' type='hidden' value='$object[0]'>$object[0]</td><td><a 
href='mailto:$object[3]'>email</a></td><td><input type='submit' name='Submit' value='View 
Downline'></td></tr></form>"; 
   $x=$x+1; 
 } 
 }  
if ($x==0){ 
 echo "<font color='#FF0000'><strong>Masih Belum Punya Downline</strong></font>"; 
 exit; 
 } 
exit; 
} 
showdownline($username_cari,$nama); 
echo "TIDAK ADA YNG COCOK"; 
?> 
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BAB XI PENUTUP 

Kita telah sama sama membahas proses pembuatan web duplikasi dengan PHP dan MySQL. 

Langkah selanjutnya adalah mengupload file anda ke server.  

Gunakanlah program FTP yang cukup handal, yaitu : program BPFT (bullet proof FTP). 

Anda bisa mendownload programnya gratis (shareware) melalui situsnya di 

http://www.bpftp.com/ 

Berikut ini adalah gambar penampilan software Bulletproof FTP ketika dijalankan : 
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Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anda membeli buku ini. Karena ini 

adalah merupakan versi 1 (dikeluarkan bulan april 2003), dan merupakan edisi pertama, maka 

saya akan sangat menghargai jika anda mau mengirimkan Kritik dan Saran untuk perbaikan 

materi maupun penampilan buku ini. 

Kirimkan kritik, saran dan masukan via email ke private@yuan-yudistira.org dengan subjek 

“Kritik / Saran Ebook” 

Untuk kritik / saran / masukan / kesan yang baik akan saya tampilkan pada edisi berikutnya 

dan juga akan saya tampilkan di web presentasi ebook ini. 

 

Salam Hangat, 

 
YUAN N YUDISTIRA, STP 

http://www.rahasiasukses.com/
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