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Kata Pengantar
Lukmanul Hakim

Menurut pengalaman saya, mengembangkan program yang dibuat oleh orang 
lain lebih sulit dibandingkan dengan membuat program tersebut dari awal, karena 
setiap programmer punya style/gaya yang berbeda-beda dalam programming 
(membuat program), parahnya lagi kebanyakan gaya yang dianut programmer 
adalah gaya ‘langsung hajar’, tidak ada dokumentasi dan tidak ada komentar /
keterangan dalam programnya. 

Bayangkan kalau kita harus mengembangkan program seperti itu? Misalkan saja 
kita akan menambahkan modul/fitur baru, belum lagi kalau harus memperbaiki 
bug-bug errornya, tentu kita harus menguasai gaya programmingnya programmer 
tersebut.  Celakanya lagi, kebanyakan program diproteksi/disembunyikan agar 
tidak mudah dimodifikasi, bahkan ada yang pakai enkripsi segala, bisa keriting 
otak kita mengembangkan program seperti itu, mendingan bikin dari awal pakai 
gaya kita sendiri.

Melihat fenomena tersebut, banyak perusahaan yang mensyaratkan 
programmernya menguasai framework, faktanya bisa dicek melalui lowongan 
pekerjaan programmer, baik di media cetak maupun media online. Alasannya 
jelas, dengan framework, gaya programmingnya sudah ditentukan menurut aturan 
dari framework tersebut, jadi tidak bisa lagi membuat program dengan gayanya 
sendiri-sendiri. Karena secara umum, programmer di suatu perusahaan sistemnya 
kontrak, jadi tingkat turn overnya cukup tinggi (gonta-ganti programmer adalah 
hal yang lumrah di suatu perusahaan). 

Nah, apabila program tersebut dikembangkan menggunakan framework, 
maka siapapun programmernya, asalkan dia menguasai framework, maka bisa 
dipastikan dia bisa mengembangkan program tersebut dengan mudah, karena gaya 
programnya sudah diseragamkan oleh aturan framework, sudah ngerti kan??

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa framework itu merupakan kumpulan 
fungsi (libraries), maka kita tidak perlu lagi membuat fungsi-fungsi tersebut 
dari awal, artinya tinggal dipanggil aja fungsi-fungsi yang diinginkan, tentunya 
cara memanggilnya sesuai dengan aturan framework tersebut. Beberapa contoh 
fungsi-fungsi standar yang telah tersedia dalam suatu framework adalah fungsi 
paging, enkripsi, email, SEO, session, security, kalender, bahasa, manipulasi 
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gambar, grafik, tabel bergaya zebra, validasi, upload, captcha, proteksi terhadap 
XSS (XSS filtering), template, kompresi, XML, dan lain-lain.

Saat ini banyak sekali framework-framework berbasis PHP, diantaranya yang 
populer adalah Zend Framework, Symfony, Prado, CakePHP, CodeIgniter, dan 
lain-lain. Pertanyaannya, mengapa memilih framework CodeIgniter?

Menurut beberapa survei, CodeIgniter adalah framework yang paling mudah 
dipelajari, karena kesederhanaan strukturnya dan kelengkapan dokumentasinya 
yang baik. Selain itu, kerapian kode (clean and healthy code) dan ukurannya yang 
ramping membuatnya lebih cepat diakses dibandingkan framework yang lain. 

Perlu diketahui bahwa semua framework menggunakan konsep yang sama 
dalam membangun suatu aplikasi, yaitu konsep MVC (Model-View-Controller). 
Kesimpulannya, kalau kita memahami MVC, maka secara garis besar kita sudah 
menguasai framework, apapun jenis frameworknya. Dan satu lagi kuncinya, 
pemahaman terhadap OOP (Object Oriented Programming) akan sangat 
membantu dalam menguasai framework.

Bagaimana seandainya kalau Anda belum memahami MVC dan OOP? Salah 
satu caranya ya pelajari buku ini. Buku CodeIgniter yang ditulis oleh saudara 
Awan cukup praktis, karena disajikan langsung dalam bentuk studi kasus, yaitu 
pembuatan Program Absensi Siswa, mulai dari perancangan database sampai 
menjadi proyek siap pakai. Sehingga, memudahkan pembaca dalam menguasai 
framework CodeIgniter secara cepat. 

Pada awalnya mempelajari framework CodeIgniter memang sulit, apalagi bagi 
pemula yang baru kenalan sama CodeIgniter, namun teruslah berlatih melalui 
proyek yang ada di buku ini. Sebagai langkah awal, mungkin Anda bisa mengcopy 
paste program yang ada di CD, jalankan programnya untuk melihat hasil akhir dari 
program tersebut, dalam kasus ini adalah Program Absensi Siswa. Namun setelah 
itu, saran saya buatlah dari awal program tersebut berdasarkan panduan yang ada 
di buku, nanti Anda akan paham dengan sendirinya setelah banyak berlatih .. 
practice makes perfect, begitu kata saudara Awan .. that’s right brother.

Yogyakarta, Maret 2010

Lukmanul Hakim
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Kata Pengantar

Dewasa ini, untuk membangun sebuah website dapat dilakukan dengan 
cepat. Salah satu cara yang memungkinkan hal tersebut diantaranya dengan 
menggunakan framework.

CodeIgniter (CI) sebagai salah satu framework PHP, saat ini mulai banyak 
digunakan karena kehandalannya dan ukuran keseluruhan paketnya yang relatif 
kecil dibanding framework PHP lainnya. Ditambah kemudahan instalasi serta 
dokumentasi yang sangat baik, menjadikan CodeIgniter sebagai alternatif yang 
menjanjikan untuk membangun sebuah website.

Buku ini mengajak para pembaca untuk langsung mempraktekkan bagaimana 
membuat sebuah aplikasi berbasis CodeIgniter, dalam hal ini membuat program 
absensi siswa. Karena penulis percaya, bahwa pemahaman bisa didapatkan 
dengan jalan mempraktekkan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan di sana-sini dalam buku ini. Untuk 
itu saran dan kritik membangun akan sangat berguna bagi penyempurnaan buku 
untuk edisi-edisi mendatang. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi penulis.

Pasirian, Februari 2010

Awan Pribadi Basuki

awan_pribadi@yahoo.com
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BAB 1

Hallo Codeigniter

1.1 Framework
CodeIgniter sebagai salah satu dari sekian banyak framework PHP, kini mulai 
banyak digunakan dalam mengembangkan aplikasi berbasis web.

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita membicarakan mengenai 
pertanyaan paling mendasar, “Apa sih framework itu?”. Jawaban dari pertanyaan 
sepele ini bisa jadi merupakan kunci dari pemahaman dalam mempelajari 
CodeIgniter.

Untuk memahami apa sih framework itu? Mungkin ilustrasi berikut dapat 
membantu Anda dalam memberikan gambaran tentang framework.

Agus adalah seorang programer freelance. Ia baru lulus kuliah, dan sedang 
mencari kerja. Sebelum ia mendapatkan perkerjaan di sebuah perusahaan, atas 
koneksi rekan-rekannya ia berhasil mendapatkan sebuah proyek untuk pembuatan 
website. Dengan senang ia menerima dan mengerjakan website itu.

Ia mendesain sistem dan melakukan coding dari awal, sehingga cukup menguras 
energi. Singkat kata dalam waktu satu bulan, ia baru berhasil menyelesaikan 
proyeknya tersebut.

Akhirnya, proyek selesai dan client senang dengan pekerjaannya. Honor 
yang diterima lumayan besar untuk sekedar membeli pulsa atau amplop 
coklat besar untuk lamaran kerja . Kemudian client tersebut juga bersedia 
merekomendasikannya jika ada perusahaan lain ingin membuat sebuah website. 
Mission complete.

Dua minggu kemudian, perusahaan lain memesan sebuah website dengan fitur 
yang hampir sama dengan proyek pertamanya. Langsung saja proyek itu diterima 
dan dikerjakan.

Agus kembali melihat kode program pada proyek pertamanya, mengedit bagian 
yang perlu dan menggunakannya pada proyek yang ke dua. Sehingga pada proyek 
kali ini ia berhasil menyelesaikannya hanya dalam dua minggu.
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Dalam pembuatan website kedua, Agus menyadari bahwa ada bagian-bagian 
program yang biasanya harus selalu ada untuk digunakan, misalnya kode untuk 
koneksi ke database MySQL, membuat pagination untuk penampilan data, 
atau email. Dengan demikian, Agus membuat koleksi kode program yang bisa 
sewaktu-waktu ia gunakan jika ia membutuhkannya. Sehingga bisa menghemat 
tenaga dan waktunya dalam mengerjakan sebuah website.

Apa yang dilakukan Agus adalah cikal bakal sebuah framework, sehingga 
dalam pengertian yang sangat sederhana, framework dapat diartikan sebagai 
koleksi atau kumpulan potongan-potongan program yang disusun atau 
diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk 
membantu membuat aplikasi utuh tanpa harus membuat semua kodenya 
dari awal.

Saat ini ada banyak banyak framework PHP, diantaranya: Zend Framework, Cake 
PHP, Trax, Symfony, dll. Tentu saja, setiap framework memiliki kelebihan dan 
kekurangannya masing-masing dan hal itu tidak dibahas di buku ini.

CodeIgniter dibuat oleh Rick Ellis (www.ellislab.com) berbasis PHP 4, bersifat 
Open Source dan gratis.

CodeIgniter cocok bagi Anda bila:

•	 Anda ingin framework dengan ukuran yang kecil.

•	 Anda membutuhkan performance yang handal.

•	 Anda ingin agar web Anda kompatibel dengan standar hosting yang 
menjalankan beberapa versi PHP dan konfigurasi yang berbeda.

•	 Anda ingin framework dengan konfigurasi minimal.

•	 Anda tidak ingin menggunakan libraries besar seperti PEAR.

•	 Anda tidak ingin mempelajari templating language, misalnya smarty.

•	 Anda ingin solusi yang sederhana.

•	 Anda menginginkan framework dengan dokumentasi yang jelas.

1.2 Model-View-Controller (MVC)
CodeIgniter adalah framework PHP yang dibuat berdasarkan kaidah Model-
View-Controller (MVC). Dengan MCV, maka memungkinkan pemisahan 
antara layer application-logic dan presentation. Sehingga, dalam sebuah tim 
pengembangan web, seorang programmer bisa berkonsentrasi pada core-system, 
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sedangkan web designer bisa berkonsentrasi pada tampilan web. Menariknya, 
skrip PHP, query MySQL, Javascript dan CSS bisa saling terpisah-pisah, tidak 
dibuat dalam satu skrip berukuran besar yang membutuhkan resource besar pula 
untuk mengeksekusinya. Dengan demikian, aplikasi yang Anda buat mudah 
untuk dimaintenance dan dikembangkan lebih lanjut. 

Adapun alur program aplikasi berbasis framework CodeIgniter dapat dilihat pada 
gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Model-View-Controller

Keterangan:

Ketika datang sebuah user request, maka permintaan tersebut akan ditangani oleh 
Controller, kemudian Controller akan memanggil Model jika memang diperlukan 
operasi database. Hasil dari query oleh Model kemudian akan dikembalikan 
ke Controller. Selanjutnya Controller akan memanggil View yang tepat dan 
mengkombinasikannya dengan hasil query Model. Hasil akhir dari operasi ini 
akan ditampilkan ke browser yang selanjutnya bisa dilihat oleh user.

Dalam konteks CodeIgniter dan aplikasi berbasis web, maka penerapan konsep 
MVC mengakibatkan kode program dapat dibagi menjadi  tiga kategori, yaitu:

1. Model. Kode program (berupa OOP class) yang digunakan untuk 
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memanipulasi database.

2. View. Berupa template html/xhtml atau php untuk menampilkan data pada 
browser.

3. Controller. Kode program (berupa OOP class) yang digunakan untuk 
mengontrol aliran aplikasi (sebagai pengontrol Model dan View).

Catatan:

Karena MVC CodeIgniter juga melibatkan Object Oriented Programming, maka 
disarankan Anda juga mencari literatur lain yang membahas secara khusus tentang 
konsep OOP di PHP. Hal ini akan sangat membantu Anda dalam mempelajari 
bab-bab selanjutnya, terutama saat praktek pembuatan program absensi siswa.

Jika pada poin ini, Anda masih belum mendapatkan gambaran mengenai konsep 
MVC, maka di bawah ini merupakan contoh kasus tentang penggunaannya.

Skrip siswa.php
<html>
<head><title>Melihat rekord</title></head>
<body>
<?php
$host = “localhost”;
$user = “username”;
$pass = “rahasia”;
$db = “db_sma”;

$koneksi = mysql_connect($host, $user, $pass) 
           or die (mysql_error());
mysql_select_db($db, $koneksi) or die(mysql_error());

$query = mysql_query(“SELECT * FROM siswa”, $koneksi) 
         or die(mysql_error());
$jumlah = mysql_num_rows($query);

echo “Jumlah siswa = $jumlah”;
echo “<table border=\”1\” align=\”center\”>
  <tr>
  <th>No</th>
  <th>Nama</th>
  <th>Kelas</th>
  </tr>”;

while($row=mysql_fect_array($query)){
 echo “<tr><td>”;
 echo $row[“id”];
 echo “</td><td>”;
 echo $row[“nama”];
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 echo “</td><td>”;
 echo $row[“kelas”];
 echo “</td></tr>”;
}
echo “</table>”;
?>
</body>
</html>

Pada contoh di atas, siswa.php adalah kode PHP yang di dalamnya bercampur 
antara kode program untuk penampilan data (html), koneksi untuk database 
MySQL dan proses untuk mengekstrak data yang berupa array dari hasil query.

Jika skala aplikasi masih kecil, hal ini tidak menjadi masalah. Namun jika pada 
perkembangannya sebuah aplikasi menjadi lebih kompleks dan rumit, maka kode 
program seperti pada contoh di atas akan sulit untuk dimaintenance.

Coba Anda bayangkan, umpamanya program ini ingin diubah tampilannya (tata 
letaknya), maka otomatis mau tidak mau harus mengubah semua kode program. 
Hal ini tentu menyulitkan.

Sekarang coba Anda perhatikan contoh di bawah ini. Pada contoh ini digunakan 
pendekatan MVC pada CodeIgniter, maka kode program dibagi menjadi tiga 
kategori, yaitu:

Skrip siswa_model.php (1)
<?php
class Siswa_model extends Model {
 function Siswa_model()
 {
  parent::Model();
  $this->load->database();
 }
 
 function gel_all_siswa()
 {
  return $this->db->get(‘siswa’);
 }
 
 function count_all_siswa()
 {
  return $this->db->count_all(‘siswa’);
 }
}

/* End of file siswa_model.php */
/* Location: ./system/application/models/siswa_model.php */
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File siswa_model.php berisi class Siswa_model yang berfungi untuk operasi 
manipulasi database. Dibantu dengan library database milik CodeIgniter, tugas 
class Siswa_model adalah untuk membangun koneksi dengan database yang 
sudah diseting pada konfigurasi database, dan lainnya adalah untuk melakukan 
query-query yang diperlukan oleh program.

Skrip siswa_view.php (2)
<html>
<head>
<title>Data Siswa</title>
</head>

<body> 
<?php
 echo ‘Jumlah Siswa = ‘ . $jumlah;
 echo $table; 
?> 
</body>
</html>

File siswa_view.php merupakan template untuk menampilkan data. Meskipun 
di dalamnya terdapat kode PHP, namun kode tersebut murni berfungsi untuk 
penampilan data saja.

Skrip siswa.php (3)
<?php
class Siswa extends Controller {
function Siswa()
{
 parent::Controller();
 $this->load->database();
 $this->load->library(‘table’);
 $this->load->model(‘Siswa_model’);
}
 
function index()
{
 $siswas = $this->Siswa_model->get_all_siswa()->result();
 $data[‘jumlah’] = $this->Siswa_model->count_all_siswa(); 
 
 $this->table->set_empty(“&nbsp;”);
 $this->table->set_heading(‘No’, ‘Nama’, ‘Kelas’);
 foreach ($siswas as $siswa)
 {
  $this->table->add_row($siswa->nis, $siswa->nama, 
     $siswa->kelas);
 }
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 $data[‘table’] = $this->table->generate();
 $this->load->view(‘siswa’, $data);
}
}

/* End of file siswa.php */
/* Location: ./system/application/controllers/siswa.php */

File siswa.php merupakan controller program. Fungsinya untuk mengontrol 
aliran program, termasuk di dalamnya pemanggilan Model dan View.

Pada contoh kedua, mungkin kode program terlihat lebih banyak dan rumit, namun 
jika dibandingkan dengan manfaatnya hal ini sebanding. Sesuatu yang lebih baik 
terkadang membutuhkan infrastruktur yang lebih baik pula. Kode program yang 
mengikuti konsep MVC menjadi lebih mudah untuk dimaintenance dan 
dikembangkan lebih lanjut.

Sebagai contoh, misalnya ingin ditambahkan query untuk mencari siswa dengan 
kriteria tertentu, maka cukup menambahkan sebuah fungsi/method pada Model 
kemudian memodifikasi Controller agar dapat memanggil method yang ada pada 
Model.

Contoh lain, jika tampilan data ingin diubah agar lebih menarik. Maka 
untuk melakukan ini cukup mengubah kode pada View (siswa_view.php). 
Dikombinasikan dengan kehebatan teknologi CSS (Cascading Style Sheet), 
maka program ini menjadi jauh lebih menarik. Dan salah satu tujuan buku ini 
ditulis adalah untuk memberikan contoh sederhana bagi Anda bagaimana sebuah 
aplikasi berbasis CodeIgniter dibangun, lengkap dengan contoh pembuatan 
desain template dan css stylenya.

1.3 CodeIgniter
Seperti yang sudah dijelaskan di awal bab bahwa CodeIgniter adalah sebuah 
framework PHP yang dapat membantu mempercepat developer dalam 
pengembangan aplikasi web berbasis PHP dibandingkan jika menulis 
semua kode program dari awal.

CodeIgniter menyediakan banyak library untuk mengerjakan tugas-tugas yang 
umumnya ada pada sebuah aplikasi berbasis web. Selain itu, struktur dan susunan 
logis dari CodeIgniter membuat aplikasi yang Anda buat menjadi semakin teratur 
dan rapi. Dengan demikian, Anda dapat fokus pada fitur-fitur apa yang 
dibutuhkan oleh aplikasi Anda dengan membuat kode program seminimal 
mungkin.
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Gambar 1.2 Logo CodeIgniter

CodeIgniter pertama kali dibuat oleh Rick Ellis, CEO Ellislab, Inc. (http://
ellislab.com), sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah CMS (Content 
Management System) yang  cukup handal, yaitu ExpressionEngine (http://www.
expressionengine.com). Saat ini, CodeIgniter dikembangkan dan dimaintain oleh 
ExpressionEngine Development Team. Saat penulisan buku ini berlangsung, 
versi stabil yang telah dirilis adalah CodeIgniter versi 1.7.2.

Adapun beberapa keuntungan menggunakan CodeIgniter, diantaranya:

1. Gratis

CodeIgniter berlisensi dibawah Apache/BSD opensource, jadi Anda bisa 
menggunakannya secara bebas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa 
membaca license agreement yang dapat dibaca saat instalasi CodeIgniter.

2. Ditulis Menggunakan PHP 4

Meskipun CodeIgniter dapat berjalan pada PHP 5, namun sampai saat ini 
kode program CodeIgniter masih dibuat dengan menggunakan PHP 4. Hal 
ini dilakukan agar CodeIgniter dapat tersebar lebih luas di komunitas PHP. 
Karena hingga saat ini, sebagian besar web hosting masih menggunakan PHP 
4. Jika CodeIgniter dibuat dengan PHP 5, tentu saja hasilnya juga akan jauh 
lebih canggih, karena bisa memanfaatkan teknologi PHP 5 yang saat ini masih 
belum dapat dilakukan oleh PHP 4, misalnya untuk menerapkan konsep OOP 
Multiple Inheritance.

3. Berukuran Kecil

Ukuran CodeIgniter yang kecil merupakan keunggulan tersendiri. Dibanding 
framework lain yang berukuran besar, serta membutuhkan resource yang 
besar pula untuk berjalan. Pada CodeIgniter, bisa diatur agar system meload 
library yang dibutuhkan saja, sehingga sistem dapat berjalan ringan dan cepat.
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4. Menggunakan Konsep M-V-C

CodeIgniter menggunakan konsep M-V-C (Model-View-Controller) yang 
memungkinkan pemisahan antara layer application-logic dan presentation. 
Anda dapat membaca kembali tentang konsep MVC pada subbab 1.2.

5. URL yang Sederhana

Secara default, URL yang dihasilkan CodeIgniter sangat bersih (clean) dan 
Search Engine Friendly (SEF).

6. Memiliki Paket Library yang Lengkap

CodeIgniter memiliki library yang lengkap untuk mengerjakan operasi-
operasi yang umum dibutuhkan oleh sebuah aplikasi berbasis web, misalnya 
mengakses database, mengirim email, memvalidasi form, menangani session 
dan sebagainya.

7. Extensible

Sistem dapat dikembangkan dengan mudah dengan menggunakan plugin dan 
helper, atau dengan menggunakan hooks.

8. Tidak Memerlukan Template Engine

Meskipun CodeIgniter dilengkapi dengan template parser sederhana 
yang dapat Anda gunakan, tetapi hal ini tidak mengharuskan Anda untuk 
menggunakannya. Penggunaan Template Engine dapat mengurangi 
performance dari sistem.

9. Dokumentasi Lengkap dan Jelas

Dari sekian banyak framework, CodeIgniter adalah satu-satunya framework 
dengan dokumentasi yang lengkap dan jelas. Silakan baca CodeIgniter User 
Guide. Tim pengembang CodeIgniter berkomitmen bahwa dokumentasi juga 
sama pentingnya dengan kode program CodeIgniter itu sendiri. Source code 
CodeIgniter juga dilengkapi comment didalamnya, sehingga memperjelas 
fungsi sebuah kode program.

10. Komunitas

Komunitas pengguna CodeIgniter saat ini berkembang pesat, Anda pun 
dapat berpartispasi di http://codeigniter.com/forums/. Ada kalanya Anda 
ingin mencari informasi yang case by case yang tidak dapat Anda temukan 
jawabanya pada User Guide. Forum CodeIgniter adalah salah satu tempat 
yang layak Anda kunjungi.
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1.4 Kebutuhan Sistem
Untuk menjalankan CodeIgniter diperlukan server yang menjalankan PHP versi 
4.3.2 atau yang lebih tinggi. Jika aplikasi Anda membutuhkan database, maka 
CodeIgniter dapat mendukung RDBMS MySQL (4.1+), MySQLi, Ms. SQL 
Server, Postgres, Oracle, SQLite, dan ODBC.

1.5 Fitur CodeIgniter
Menilai baik dan buruknya sebuah aplikasi dari fiturnya, bukanlah sebuah 
cara yang tepat. Karena ini tidak menggambarkan bagaimana sebuah aplikasi 
dirancang. Fitur-fitur tersebut tidak menggambarkan kualitas kode, performance 
dan keamanan (security). Satu-satunya cara untuk mengetahuinya yaitu dengan 
melihat kodenya. 

Berikut ini adalah fitur-fitur yang didukung oleh CodeIgniter:

•	 Model-View-Controller Based

•	 PHP 4 Compatible

•	 Extremely Ligth Weight

•	 Full Featured database classes with support for several platforms

•	 Active Record Database Support

•	 Form and Data Validation

•	 Security and XSS Filtering

•	 Session Management

•	 Email Sending Class. Support Attachment, HTML/Text email, multiple 
protocols (sendmail, SMTP, and Mail)

•	 Image Manipulation Library (cropping, resizing, rotating). Support GD, 
ImageMagick dan NetPBM

•	 File Uploading Class

•	 FTP Class

•	 Localization

•	 Pagination

•	 Data Encryption
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•	 Benchmarking

•	 Full Page Caching

•	 Error Logging

•	 Application Profiling

•	 Scaffolding

•	 Calendaring Class

•	 User Agent Class

•	 Zip Encoding Class

•	 Template Engine Class

•	 Trackback Class

•	 XML-RPC Library

•	 Unit Testing Class

•	 Search Engine Friendly URLs

•	 Flexible URI Routing

•	 Support for Hooks, Class Extensions, and Plugins

•	 Large library of "helper" functions

1.6 Aliran Data Aplikasi
Bagaimana proses suatu data mengalir pada sistem dapat di ilustrasikan seperti 
terlihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3 Application Flowchart
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Keterangan:

•	 index.php berfungsi sebagai front controller, menginisialisasi base resource 
untuk menjalankan CodeIgniter.

•	 Router memeriksa HTTP request untuk menentukan apa yang harus dilakukan 
dengannya.

•	 Jika Cache aktif, maka hasilnya akan langsung dikirimkan ke browser dengan 
mengabaikan aliran data normal.

•	 Security. Sebelum controller dimuat, HTTP request dan data yang dikirimkan 
user akan difilter untuk keamanan.

•	 Controller memuat model, core libraries, plugins, helpers dan semua resource 
yang diperlukan untuk memproses request.

•	 Akhirnya View yang dihasilkan akan dikirim ke browser. Jika cache aktif, 
maka view akan disimpan sebagai cache dahulu, sehingga pada request 
berikutnya langsung dapat ditampilkan.

1.7 Macam-macam File CodeIgniter
Seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa framework 
merupakan kumpulan kode program. Namun bagi Anda yang baru mengenal 
CodeIgniter, maka mungkin hal ini sedikit membingungkan.

Secara garis besar ada empat jenis file pada CodeIgniter, yaitu: model, library, 
helper atau plugin. Misalnya, Anda menulis kode program dengan nama siswa 
dengan sebuah fungsi bernama tampil. Silahkan lihat tabel yang telah merangkum 
perbedaan-perbedaannya, serta bagaimana Anda bisa menggunakannya.
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Jenis File Penjelasan

Model File ini berupa class (kode OOP)

Cara meload: $this->load->model(‘Siswa’);

Penggunaan: $this->siswa->tampil();

Harus diawali dengan class Siswa extends Model
Harus memiliki constructor, minimal:

function Siswa()

{

    parent::Model();

}

Secara konsep, model digunakan untuk bekerja dengan informasi yang ada di database.

library Terdapat pada folder system dan application

Berupa class

Catatan: library buatan Anda sendiri tidak secara otomatis diload oleh CodeIgniter 
super-object, jadi Anda harus meloadnya

Cara meload: $this->load->library(‘Siswa’);

Penggunaan: $this->Siswa->tampil();

Tidak perlu meng-extend base class atau fungsi constructor

class Siswa()

{

   function tampil()

   {// kode program di sini}

}

Secara konsep, untuk menampung kode Anda sendiri untuk mengembangkan 
fungsionalitas CodeIgniter, atau membuat fungsi yang lebih spesifik.
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Helper Bisa terdapat di folder system/helpers atau di application/
helpers.

Berupa kode prosedural, bukan class OOP

Cara meload: $this->load->helper(‘Siswa’);

Penggunaan: tampil();

File disimpan sebagai siswa_helper.php

Tambahkan _helper pada nama file

tampil() merupakan fungsi yang terdapat di dalam file helper yang merupakan 
koleksi dari beberapa fungsi, bukan class. Akibatnya Anda tidak dapat mengakses 
resource CodeIgniter lainnya.

Secara konsep, helper merupakan kumpulan fungsi untuk membantu menyelesaikan 
tugas yang spesifik

plugin Bisa terdapat di folder system/plugins, bisa juga dibuat di application/
plugins.

Berupa script prosedural, bukan class OOP

Cara meload: $this->load->plugin(‘siswa’);
Penggunaan: tampil();

Simpan file sebagai siswa_pi.php, tambahkan _pi pada akhir nama file.

tampil() merupakan fungsi yang terdapat di dalam file helper yang merupakan 
koleksi dari beberapa fungsi, bukan class. Akibatnya Anda tidak dapat mengakses 
resource CodeIgniter lainnya

Secara konsep, pada User Guide dituliskan bahwa perbedaannya adalah pada plugin 
terdapat satu fungsi, sedangkan helper adalah koleksi beberapa fungsi.

Penjelasan:

Anda bisa membuat kode program dan menempatkan file kode program pada 
folder-folder tersebut. Bisa berupa class OOP atau kode prosedural. Jika kode itu 
Anda buat prosedural (helper atau plugin), maka Anda tidak dapat mengakses 
resource CodeIgniter (class-class library) lainnya secara langsung.

Jika diperhatikan, pada CodeIgniter ada dua set helper, plugin dan libraries, tetapi 
tidak dengan model. Satu terdapat di folder application, dan lainnya di system.
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Semua yang ada di folder system, merupakan bagian dari core CodeIgniter, dan 
akan digunakan oleh semua aplikasi. Jika Anda mengupdate CodeIgniter ke versi 
yang terbaru, maka Anda akan meng-overwite folder system dan seluruh isinya.

Semua yang ada di folder application hanya bisa digunakan dalam satu aplikasi. 
Jika Anda mengupdate ke CodeIgniter terbaru, folder application tidak di 
overwrite.

Ketika Anda mencoba untuk meload helper, plugin atau library, CodeIgniter 
akan mencarinya di application dan system. Misalnya Anda akan meload library 
bernama siswa, maka CodeIgniter pertama kali akan mencari di folder system/
application/libraries. Jika tidak ditemukan maka akan mencari di system/libraries.

Dengan demikian, itu artinya Anda dapat dengan mudah mengoverwrite core 
libraries dari CodeIgniter, helper dan plugin dengan menempatkan kode 
program dengan nama file yang sama di folder application. Hati-hati, jangan 
salah melakukannya, atau mereplace dengan tidak sengaja.

1.8 Struktur Direktori CodeIgniter
Kita telah membahas mengenai beberapa jenis file yang ada di CodeIgniter. Tabel 
dibawah ini akan merangkum fungsi dari folder-folder di CodeIgniter:

Application config File-file konfigurasi: menyimpan informasi mengenai 
sebuah situs.

controllers Controller

errors Berisi template halaman untuk penampilan error. Sebaiknya 
tidak mengotak-atik file-file ini.

hooks Kosong ketika pertama kali diinstal. Untuk menyimpan 
hooks yang Anda buat. Hooks mengontrol bagaimana 
suatu file akan diload.

libraries Kumpulan kode yang Anda buat. Berhubungan dengan 
suatu aplikasi tertentu saja.

models Kumpulan kode yang Anda buat. Berhubungan dengan 
suatu aplikasi tertentu saja.

views Template untuk menampilkan informasi kepada user.

Cache Kosong ketika pertama kali diinstal. Jika Anda mengaktifkan cache, maka data cache 
akan disimpan di sini.
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Codeigniter File-file dasar untuk sistem

Database Library untuk class database CodeIgniter

Fonts Untuk font

Helpers Helper untuk level system, bukan untuk aplikasi yang spesifik.

Language File untuk bahasa

Libraries Library untuk level sistem, bukan untuk aplikasi yang spesifik

Logs Jika Anda mengaktifkan logs untuk error, maka file logs akan disimpan secara default

Plugins Kumpulan blok kode untuk level sistem

Scaffolding Library untuk level sistem, bantuan untuk operasi database sederhana

1.9 Konfigurasi Dasar CodeIgniter
Pada folder system/application/config, terdapat beberapa file konfigurasi untuk 
CodeIgniter. Di sini akan dibahas mengenai empat file konfigurasi penting yang 
akan menentukan kerja CodeIgniter, diantaranya: config.php, database.php, 
autoload.php, routes.php.

1.9.1 config.php

Pada config.php berisi konfigurasi dasar dari aplikasi yang Anda buat. 
Konfigurasi yang pertama adalah base URL dari aplikasi Anda. Anda 
menentukannya secara lengkap dengan menyertakan bagian http:// juga. Misalnya:

$config[‘base_url’]	 =	“http://example.com/”;

Keuntungan menggunakan cara ini adalah Anda tidak perlu menulis ulang secara 
lengkap URL jika diperlukan, misalnya untuk menentukan action pada form. 
Cukup menggunakan fungsi base_url. Apalagi jika Anda harus mengalihkan 
aplikasi Anda pada server lain, maka Anda cukup mengganti base URL Anda.

Hal kedua untuk dikonfigurasi adalah URL untuk homepage dengan mengatur 
$config[‘index_page’]. Artinya, index.php akan muncul pada homepage Anda.

http://localhost/absensi2010/index.php/absen

Sehingga, sebaiknya biarkan saja setting untuk index page sesuai nilai awalnya, 
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yaitu index.php.
$config[‘index_page’]	=	“index.php”;

Setelah Anda sudah mengatur dua konfigurasi tersebut, sebaiknya untuk yang lain 
dibiarkan tetap dengan nilai defaultnya.

$config[‘uri_protocol’]	 =	“AUTO”;
$config[‘url_suffix’]	=	“”;
$config[‘language’]	 =	“english”;
$config[‘charset’]	=	“UTF-8”;
$config[‘enable_hooks’]	=	FALSE;
$config[‘subclass_prefix’]	=	‘MY_’;
$config[‘permitted_uri_chars’]	=	‘a-z	0-9~%.:_\-’;
$config[‘enable_query_strings’]	=	FALSE;
$config[‘controller_trigger’]		 =	‘c’;
$config[‘function_trigger’]		=	‘m’;
$config[‘directory_trigger’]		 =	‘d’;
$config[‘log_threshold’]	=	0;
$config[‘log_path’]	=	‘’;
$config[‘log_date_format’]	=	‘Y-m-d	H:i:s’;
$config[‘cache_path’]	=	‘’;
$config[‘encryption_key’]	=	“”;
$config[‘sess_cookie_name’]		 =	‘ci_session’;
$config[‘sess_expiration’]	 	 =	7200;
$config[‘sess_encrypt_cookie’]	 =	FALSE;
$config[‘sess_use_database’]	=	FALSE;
$config[‘sess_table_name’]	 	 =	‘ci_sessions’;
$config[‘sess_match_ip’]	 	 =	FALSE;
$config[‘sess_match_useragent’]	 =	TRUE;
$config[‘sess_time_to_update’]		 =	300;
$config[‘cookie_prefix’]	 =	“”;
$config[‘cookie_domain’]	 =	“”;
$config[‘cookie_path’]	 	 =	“/”;
$config[‘global_xss_filtering’]	=	FALSE;
$config[‘compress_output’]	=	FALSE;
$config[‘time_reference’]	=	‘local’;
$config[‘rewrite_short_tags’]	=	FALSE;
$config[‘proxy_ips’]	=	‘’;

1.9.2 database.php

File database.php berisi semua informasi yang diperlukan untuk berhubungan 
dengan database. Saat ini, CodeIgniter mendukung MySQL (4.1+), MySQLi, 
MS SQL, Postgres, Oracle, SQLite, dan ODBC. Untuk berhubungan dengan 
database, cukup memasukkan informasi yang valid mengenai hostname, 
username, password, nama database dan driver database.

$active_group = “default”;
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$active_record	=	TRUE;

$db[‘default’][‘hostname’] = “localhost”;
$db[‘default’][‘username’] = “root”;
$db[‘default’][‘password’] = “”;
$db[‘default’][‘database’] = “absensi2010”;
$db[‘default’][‘dbdriver’] = “mysql”;
$db[‘default’][‘dbprefix’]	=	“”;
$db[‘default’][‘pconnect’]	=	TRUE;
$db[‘default’][‘db_debug’]	=	TRUE;
$db[‘default’][‘cache_on’]	=	FALSE;
$db[‘default’][‘cachedir’] = “”;
$db[‘default’][‘char_set’]	=	“utf8”;
$db[‘default’][‘dbcollat’]	=	“utf8_general_ci”;

Ada lima poin yang penting untuk seting pada konfigurasi database, yaitu: 
hostname, username, password, database (nama database) dan dbdriver (engine 
RDBMS). Sesuaikan dengan yang ada di komputer Anda. Jika Anda mengisi 
dengan benar, tidak akan ada masalah.

1.9.3 autoload.php
$autoload[‘libraries’] = array(‘database’, ‘form_validation’, 
‘table’, ‘pagination’, ‘session’);
$autoload[‘helper’] = array(‘form’, ‘url’);
$autoload[‘plugin’] = array();
$autoload[‘config’]	=	array();
$autoload[‘language’] = array();
$autoload[‘model’] = array();

File autoload.php menspesifikasikan resource apa saja yang akan diload 
secara otomatis  oleh CodeIgniter. Ada yang berpendapat agar autoload tidak 
terlalu banyak memuat resource. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar sistem 
tetap berjalan dengan cepat, atau dengan kata lain untuk menjaga performance. 
Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa autoload dapat berguna untuk 
memanggil resource yang sering kali dipakai, yang tidak praktis jika dipanggil 
berulang kali.

Tentu saja, pada akhirnya pengalaman akan membuat Anda dapat memutuskan 
yang mana yang lebih baik untuk Anda kerjakan.

$autoload option yang pertama adalah libraries, berisi daftar library yang 
seharusnya dimuat oleh sistem. Misalnya, database, session, email dan form 
validation adalah beberapa library yang umumnya digunakan dalam setiap 
proyek. Jadi memuat library-library tersebut di dalam autoload bisa menjadi 
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praktek yang baik.

$autoload option yang ke dua adalah helper, merupakan koleksi helper yang dapat 
digunakan untuk mengerjakan tugas tertentu. Hampir setiap proyek CodeIgniter 
menggunakan helper untuk URL, form dan sebagainya. Sehingga tidak ada 
salahnya juga untuk memuat helper-helper tersebut dalam autoload.

Jika Anda merasa perlu untuk memasukkan beberapa plugin pada autoload juga 
tidak menjadi masalah.

Apabila aplikasi Anda membutuhkan model yang hampir selalu digunakan, tidak 
ada salahnya juga Anda memasukkan dalam autoload.

1.9.4 routes.php

File konfigurasi routes.php, digunakan untuk melakukan remap URI request 
agar mengarah ke suatu fungsi tertentu pada sebuah controller. Misalnya, 
Anda memiliki sebuah controller bernama situsku dengan fungsi index di 
dalamnya. URI dari pasangan kombinasi controller/fungsi akan tampak seperti:

http://www.example.com/situsku/index

Berikutnya, jika controller Anda memiliki sebuah fungsi ‘halaman’ yang 
menerima sebuah parameter berupa bilangan, URI akan tampak seperti:

http://www.example.com/situsku/halaman/3

Pada kasus tertentu, Anda mungkin ingin untuk me-remap URI agar tampak lebih 
baik. Misalnya menjadi:

http://www.example.com/situsku/about_us/

Maka kali ini, pada file routes.php akan ditambahkan rule:
$route[‘about_us’]	=	“situsku/halaman/3”

Contoh di atas sebenarnya termasuk bahasan yang advanced. Untuk saat ini 
tidak akan dibahas. Hanya saja, Anda perlu mencatat bahwa agar tampilan URL 
pada browser tampak lebih baik, Anda dapat melakukannya dengan mengatur 
konfigurasi pada routes.php.

Selain itu, routes juga digunakan untuk menseting default controller. Route default 
controller akan memberi tahu CodeIgniter controller mana yang harus diload jika 
tidak ada controller yang diidentifikasi pada URL.

Sebagai contoh, secara default CodeIgniter akan mengarahkan default controller 
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pada controller welcome. 
$route[‘default_controller’] = “welcome”;

Sehingga, jika Anda memiliki situs dengan alamat http://localhost/situsku, maka 
akan diarahkan pada controller welcome. Secara lengkap sebenarnya alamat 
URL yang dituju adalah http://localhost/situsku/index.php/welcome/index. Pada 
tahap ini, maka akan tampil halaman welcome, karena pada fungsi index akan 
memanggil view welcome_message.

Pada bab-bab selanjutnya akan diberikan contoh / praktek langsung untuk mengatur 
default controller, agar CodeIgniter mengarahkan pada controller tertentu ketika 
pada browser diketikkan alamat URL tanpa menyertakan controller segmentnya.

1.10 Library CodeIgniter
Library CodeIgniter membantu Anda dalam mengerjakan operasi tertentu lebih 
cepat dan efisien. Tiap library adalah sebuah class PHP dengan berbagai method 
yang dapat digunakan begitu class tersebut diload oleh Controller. Beberapa class 
sangat berguna, dan beberapa diantaranya mungkin akan selalu Anda butuhkan 
di berbagai Controller. Jika demikian, class yang termasuk dalam kategori ini 
sebaiknya di autoload (misalnya library database dan library session).

Library yang termasuk di CodeIgniter adalah:

•	 Benchmarking: Library benchmarking selalu aktif. Bisa digunakan untuk 
menghitung penggunaan memori.

•	 Calendaring: Library Calendaring harus diload oleh Controller. Digunakan 
untuk membuat kalender untuk bulan dan tahun tertentu.

•	 Config: Library Config diinisialisasi secara otomatis oleh sistem. Digunakan 
untuk menerima informasi mengenai konfigurasi sistem.

•	 Database: Library Database sangat handal, dilengkapi dengan berbagai 
method untuk manipulasi database. Pada bab-bab berikutnya Anda akan 
sering menggunakan library database.

•	 Email: Digunakan untuk mengirim email.

•	 Encryption: Untuk operasi enkripsi.

•	 File Uploading: Gunakan library ini untuk melakukan upload file. 
Menyediakan fitur untuk validasi, agar file sesuai dengan mime type, ukuran 
(size dalam kilobytes) atau dimensi untuk gambar.
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•	 FTP: Gunakan library FTP untuk mentransfer file ke remote server. Saat ini 
hanya mendukung FTP standar.

•	 HTML Table: Jika Anda membutuhkan cara yang cepat untuk menggenerate 
tabel html, maka gunakan Library ini. Library html table akan menggnerate 
tabel dari array atau hasil dari query database.

•	 Image Manipulation: Digunakan untuk meresize, membuat thumbail, crop 
atau rotate gambar, serta watermark. Beberapa fungsi membutuhkan support 
PHP yang lebih baik, misalnya GD/GD2.

•	 Input and Security: Digunakan untuk pre-process input data dari form 
dan URL serta untuk menghandle beberapa fungsi security (misalnya untuk 
menghadapi serangan XSS attacks).

•	 Language: Gunakan untuk meload beberapa bahasa yang berbeda untuk jika 
situs Anda membuthkannya.

•	 Loader: Library ini secara otomatis diload oleh sistem. Anda akan sering 
menggunakan library ini untuk meload view di dalam Controller, selain itu 
juga untuk meload libraries.

•	 Output: Otomatis diload oleh sistem. Library ini mempunyai sebuah fungsi 
utama, yaitu mengirimkan halaman web ke browser yang merequest. Juga 
digunakan untuk proses caching.

•	 Pagination: Digunakan untuk membuat pagination dari hasil query database. 
Dapat diatur berapa record yang ingin ditampilkan dalam satu halaman. Anda 
juga dapat mengatur tampilan pagination.

•	 Session: Digunakan untuk memaintain state seorang user. Library ini tidak 
menggunakan session milik PHP, tetapi menghasilkan data untuk session 
sendiri. Anda akan mempraktekkan penggunaan session pada bab-bab 
selanjutnya.

•	 Template Parser: Digunakan untuk membuat template yang berisi pseudo-
template. Jika Anda pernah menggunakan Smarty, maka Template Parser 
CodeIgniter tidak selengkap dan sepowerfull Smarty, tetapi cukup berguna.

•	 Trackback: Digunakan untuk mengirim dan menerima data Trackback.

•	 Unit Testing: Gunakan library ini untuk melakukan unit testing.

•	 URI Class: Library ini diload secara otomatis oleh sistem. Digunakan untuk 
memparser URL, membaginya ke dalam segment-segment yang dapat 
dilewatkan melalui Controller atau disimpan sebagai variabel.
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•	 User Agent: Digunakan untuk mengidentifikasi browser, mobile device atau 
robot (misalnya milik search engine) yang berkunjung ke situs Anda.

•	 Form Validation: Sebuah class yang sangat berguna. Digunakan untuk 
memvalidasi input form. Anda praktek untuk menggunakan library ini pada 
bab-bab berikutnya.

•	 XML – RPC: Digunakan untuk menseting XML-RPC client dan server.

•	 Zip Encoding: Digunakan untuk membuat arsip Zip untuk text dan data 
binary.

1.11 Helper CodeIgniter
Sesuai dengan namanya, digunakan untuk membantu Anda sebagai programmer 
untuk mengerjakan tugas tertentu. Tidak seperti libraries, helper bukanlah kode 
program OOP, tetapi kode prosedural. Tiap helper berisi satu atau beberapa fungsi, 
tiap fungsi fokus untuk mengerjakan tugas tertentu. Fungsi-fungsi tersebut tidak 
saling tergantung.

Helper dapat diload secara manual atau autoload. Untuk menseting autoload 
helper, cantumkan nama helper pada file system/application/config/autoload.php

Berikut ini adalah built-in helper yang ada di CodeIgniter:

•	 Array: Berisi fungsi untuk bekerja dengan array.

•	 Cookie: Digunakan untuk menset, membaca dan menghapus data cookie.

•	 Date: Digunakan untuk bekerja dengan tanggal. Misalnya, fungsi now() akan 
mengembalikan waktu sekarang sebagai UNIX time stamp.

•	 Directory: Berisi satu fungsi untuk bekerja dengan direktori. Misalnya, fungsi 
directory_map akan membaca sebuah path direktori dan membuat array yang 
berisi semua file dan sub direktori.

•	 Download: Berisi fungsi untuk mendownload data dengan mudah. Fungsi 
force_download() menggenerate server header yang akan memaksa data 
untuk didownload daripada langsung dilihat di browser.

•	 File: Digunakan untuk membaca, menulis dan menghapus file.

•	 Form: Dapat Anda gunakan untuk membuat form html. Form merupakan 
salah satu helper yang paling banyak digunakan.

•	 HTML: Untuk membantu bekerja dengan HTML dengan mudah. Misalnya, 
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fungsi heading() akan membuat  HTML heading, tinggal melewatkan 
parameter ke dua untuk menentukan jenis heading yang dikehendaki (h1, h2 
dan seterusnya).

•	 Inflector: Berisi fungsi untuk mengganti kata ke dalam bentuk plural, singular, 
camel case dan sebagainya. Misalnya, fungsi singular() dapat mengubah kata 
“dogs” menjadi “dog”.

•	 Security: Untuk keperluan security.

•	 Smiley: Untuk mengatur emoticons.$

•	 String: Dapat membantu dalam bekerja dengan string. Misalnya fungsi 
random_string() akan membuat random string berdasarkan tipe dan panjang 
argument.

•	 Text: Digunakan untuk bekerja dengan text. Misalnya fungsi word_limiter() 
dapat membatasi string / kalimat agar memiliki jumlah kata tertentu.

•	 Typography: Untuk memformat text. Misal, fungsi auto_typography() akan 
membungkus paragraf dengan tag html <p> dan </p>, mengkonversi line 
break dengan <br/>, serta mengkonversi quotes, dash dan ellipse dengan 
benar.

•	 URL: Berguna untuk berkerja dengan URL. Dalam prakteknya, URL helper 
akan sangat berguna, misalnya akan sering digunakan fungsi base_url() untuk 
mendapat nilai base URL dan anchor() untuk membuat link.

•	 XML: Dapat digunakan untuk bekerja dengan XML. Misalnya, fungsi xml_
convert() akan mengubah sebuah string ke dalam XML.

1.12 URL pada CodeIgniter
Pada sub bab ini Anda perlu sedikit mencurahkan perhatian lebih untuk memahami 
konsep URL pada CodeIgniter. URL CodeIgniter juga sangat erat kaintannya 
dengan Controller.

Secara default, URL CodeIgniter dirancang agar search-engine dan human 
friendly. URL tersebut tidak menggunakan query string standar (yang tampak 
membingungkan), tetapi menggunakan pendekatan segment-based.

Contoh:
http://situsku.com/berita/halaman/4

URI Segments
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Segment pada URL dengan pendekatan Model-View-Controller akan tampak 
seperti:

http://example.com/class/function/id

1. Segment pertama merepresentasikan Controller class (class)

2. Segment ke dua merepresentasikan fungsi / method pada Controller class

3. Segment ke tiga dan segment tambahan yang mungkin ada, merupakan 
parameter yang dilewatkan melalui URI.

Jadi, jika dihubungkan dengan contoh URL di atas, maka:

1. berita. Adalah nama class controller.

2. halaman. Adalah nama fungsi/method pada controller berita.

3. 4. Adalah sebuah parameter yang dilewatkan melalui URI segment.

Library URI dan URL helper berisi fungsi yang dapat Anda gunakan untuk 
mengerjakan tugas yang berhubungan dengan URL.

1.13 Controllers
Subbab ini akan sedikit memperjelas mengenai definisi dan isu yang terkait 
seputar Controller. Mengingat pentingnya Controller, yang berfungsi layaknya 
sentral dari sebuah aplikasi berbasis CodeIgniter, ia akan menentukan bagaimana 
sebuah HTTP request harus ditangani.

Controller adalah sebuah class dengan nama file sedemikian rupa sehingga dapat 
diasosiasikan dengan URI.

Perhatikan contoh dibawah ini:
http://situsku.com/index.php/blog/

Pada contoh di atas, CodeIgniter akan berusaha untuk mencari sebuah Controller 
dengan nama blog.php dan meloadnya. Ketika nama Controller cocok dengan 
segment pertama URI, maka ia akan diload oleh CodeIgniter.

1.13.1 Membuat Controller Sederhana

Mari kita buat sebuah Controller sederhana agar mudah dalam memahaminya. 
Buat sebuah file dengan nama blog.php, tuliskan kode program di bawah ini:
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<?php
class Blog extends Controller {

 function index()
 {
	 	 echo	‘Hello	Saudara!’;
 }
}
?> 

Simpan file tersebut pada folder application/controller/.

Sekarang buka browser Anda dan ketikkan:
http://localhost/index.php/blog/

Jika Anda sudah melakukannya dengan benar, maka tampil Hello Saudara!.

Catatan: Nama class harus diawali dengan huruf kapital.

Dengan kata lain, contoh kode program berikut dinyatakan valid:
<?php
class Blog extends Controller {

}
?>

Sedangkan kode berikut dinyatakan tidak valid:
<?php
class blog extends Controller {

}
?>

Dan pastikan Controller Anda meng-extends class parent Controller, sehingga ia 
inherit dengan semua method pada class induknya.

1.13.2 Function

Pada contoh di atas terdapat sebuah fungsi bernama index(). Fungsi index() adalah 
sebuah fungsi yang selalu diload secara default jika segment ke dua URI kosong. 
Cara lain untuk menampilkan “Hello Saudara!” adalah dengan mengetikkan 
URL pada browser:

http://localhost/situsku/index.php/blog/index
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Segment kedua URI menentukan fungsi mana pada controller yang dipanggil.

Tambahkan sebuah fungsi pada Controller:
<?php
class Blog extends Controller {
 function index()
 {
	 	 echo	‘Hello	Saudara!’;
 }

 function comments()
 {
	 	 echo	‘Lihat	ini!!’;
 }
}
?>

Sekarang load URL berikut untuk melihat fungsi comment:
http://localhost/situsku/index.php/blog/comments/

Jika berhasil, Anda seharusnya melihat pesan yang berbeda; “Lihat ini!!”.

1.13.3 Melewatkan Parameter pada URI Segment

Jika URI segment berisi lebih dari dua segment, maka akan dilewatkan sebagai 
prameter fungsi.

Misalkan ada URI seperti di bawah ini:
example.com/index.php/products/shoes/sandals/123

Fungsi ini akan melewatkan segment 3 dan 4 (“sandals” dan “123”).
<?php
class Products extends Controller {
    function shoes($sandals, $id)
    {
        echo $sandals;
        echo $id;
    }
}
?>

1.13.4 Mendefinisikan Controller Default

CodeIgniter dapat diperintahkan untuk meload sebuah Controller default ketika 
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pada URI tidak disebutkan, atau hanya root URL yang tertulis pada browser. 
Untuk menentukan Controller default, buka file application/config/routes.php 
dan set variabel:

$route[‘default_controller’] = ‘Blog’;

Blog adalah nama Controller yang ingin Anda gunakan (lihat subab 1.13.2). Jika 
Anda me-load http://localhost/situsku/ tanpa menentukan URI segment apapun, 
Anda akan melihat “Hello Saudara” secara default, karena  default controller 
sudah diatur ke controller Blog yang kemudian akan memanggil fungsi index().

1.13.5 Class Constructor

Jika Anda ingin menggunakan constructor pada Controller, Anda harus 
menempatkan kode di bawah ini:

parent::Controller();

Tujuannya adalah, constructor ini akan mengoverriding constructor yang ada 
pada parent class (class induk Controller), sehingga kita harus melakukannya 
secara manual.

Pada PHP 4, constructor merupakan sebuah fungsi dengan nama yang sama 
dengan nama class:

<?php
class Blog extends Controller {
       function Blog()
       {
            parent::Controller();
       }
}
?>

Pada PHP 5, menggunakan syntax berikut:
<?php
class Blog extends Controller {
       function __construct()
       {
            parent::Controller();
       }
}
?>

Constructor sangat berguna untuk memberikan nilai awal sebuah variabel, 
atau melakukan proses ketika sebuah class di-instantiate (diwujudkan dalam 
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sebuah object). Constructor tidak dapat mengembalikan suatu nilai, tetapi dapat 
mengerjakan suatu proses.

Pada praktek yang akan kita kerjakan, banyak yang bisa dilakukan pada 
Constructor, misalnya untuk memanggil model, library, helper dan sebagainya.

1.14 Model
Model sebenarnya bersifat optional, karena pada CodeIgniter bisa saja memanggil 
database dari Controller tanpa membuat kelas Model. Namun dengan melakukan 
pendekatan demikian, hal ini kurang sesuai dengan konsep MVC. Ya, aplikasi 
dapat berjalan, hanya saja kurang strict dalam menerapkan konsep MVC.

Model adalah sebuah class PHP yang dirancang untuk bekerja dengan informasi 
yang ada di database. Misalnya, ada sebuah aplikasi Blog berbasis CodeIgniter. 
Mungkin di sana ada sebuah class Model yang di dalamnya terdapat fungsi untuk 
insert, update dan menerima data. Berikut ini contohnya:

class Blogmodel extends Model {

    var $title   = ‘’;
    var $content = ‘’;
    var $date    = ‘’;

    function Blogmodel()
    {
        // Call the Model constructor
        parent::Model();
    }
    
    function get_last_ten_entries()
    {
        $query = $this->db->get(‘entries’, 10);
        return $query->result();
    }

    function insert_entry()
    {
        $this->title   = $_POST[‘title’]; 
        // please read the below note
        $this->content = $_POST[‘content’];
        $this->date    = time();
        $this->db->insert(‘entries’, $this);
    }

    function update_entry()
    {
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        $this->title   = $_POST[‘title’];
        $this->content = $_POST[‘content’];
        $this->date    = time();

        $this->db->update(‘entries’, 
        $this, array(‘id’ => $_POST[‘id’]));
    }

}

1.14.1 Struktur Model

Model disimpan di folder application/models/. Struktur Model dasar tampak 
seperti:

class Model_name extends Model {

    function Model_name()
    {
        parent::Model();
    }
}

Model_name adalah nama class Model. Nama class harus diawali dengan huruf 
kapital, sisanya lowercase. Class Model  harus meng-extends class dasar Model.

Nama file sama dengan nama class, tetapi dalam bentuk huruf kecil. Contohnya:
class User_model extends Model {

				function	User_model()
    {
        parent::Model();
    }
}

Maka nama filenya adalah:
application/models/user_model.php

1.14.2 Loading Model

Model biasanya dipanggil dari Controller. Untuk meload sebuah Model, gunakan 
fungsi berikut:

$this->load->model(‘Model_name’);

Jika model terletak dalam sebuah sub-folder, sertakan relative path dari folder 
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model. Contohnya, jika Anda mempunyai model yang terletak di application/
models/blog/queries.php, maka untuk me-loadnya gunakan perintah:

$this->load->model(‘blog/queries’);

Sekali model sudah di load, maka Anda dapat mengakses fungsi/method 
menggunakan sebuah object dengan nama yang sama dengan class.

$this->load->model(‘Model_name’);
$this->Model_name->function();

1.14.3 Auto-Loading Model

Jika Anda membutuhkan sebuah model yang harus digunakan pada seluruh 
bagian aplikasi, Anda dapat memerintahkan CodeIgniter untuk meng-autoload 
model tersebut saat proses inisialisasi sistem. Caranya dengan menambahkan 
model pada array autoload di file application/config/autoload.php. 

Misalnya, jika Anda membutuhkan model “Login”, maka tambahkan:
$autoload[‘model’] = array(‘Login’);

1.14.4 Koneksi dengan Database

Ketika sebuah model telah diload, maka tidak otomatis terhubung dengan 
database. Ada 2 (dua) cara untuk membangun koneksi ke database, pertama 
secara manual dan ke dua secara otomatis.

Jika Anda memilih untuk melakukan secara manual, maka gunakan fungsi:
$this->load->database();

Anda bisa menempatkan fungsi ini di controller maupun di model.

Tetapi jika Anda ingin melakukannya secara otomatis, maka ada dua langkah 
yang harus Anda lakukan, pertama tambahkan library database pada autoload:

$autoload[‘libraries’] = array(‘database’);

Kedua, tambahkan nilai boolean “TRUE” pada parameter ketiga ketika 
memanggil fungsi load model:

$this->load->model(‘Model_name’, ‘’, TRUE);

Pastikan konfigurasi database Anda sudah benar, karena proses koneksi database 
akan melihat informasi yang terdapat pada file konfigurasi database.
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1.15 View
View adalah halaman web, atau bagian halaman seperti header, footer, sidebar 
dan sebagainya. Pada prakteknya, view dapat dipanggil dari view lainnya.

View tidak dapat dipanggil secara langsung, tetapi harus dipanggil dari controller. 
Jika Anda tinjau kembali tentang konsep MVC, maka controller berfungsi sebagai 
pengatur dari hubungan ketiganya.

Berikut adalah sebuah view dengan nama file blogview.php.
<html>
<head>
<title>My Blog</title>
</head>
<body>
	 <h1>Welcome	to	my	Blog!</h1>
</body>
</html>

Simpan file blogview.php di folder application/views.

1.15.1 Loading View

Untuk meload view gunakan fungsi berikut:
$this->load->view(‘name’);

Name adalah nama file view Anda. Ekstensi .php tidak perlu diertakan dalam 
pemanggilan view, kecuali Anda menggunakan ekstensi lain selain PHP.

Sekarang buka file controller yang telah dibuat yaitu blog.php, ubahlah statement 
echo dengan fungsi pemanggilan view.

<?php
class Blog extends Controller {

 function index()
 {
  $this->load->view(‘blogview’);
 }
}
?>

Untuk melihat hasilnya, coba ketikkan URL berikut:
http://localhost/situsku/index.php/blog/
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1.15.2 Multiple View Loading

CodeIgniter dapat melakukan pemanggilan beberapa view dari controller. Jika 
terjadi lebih dari satu kali pemanggilan view, maka ia akan ditambahkan satu 
sama lain.

Misalnya, Anda memiliki view untuk header, menu, main content dan footer, 
maka pemanggilan view dapat dilakukan seperti:

<?php
class Page extends Controller {
   function index()
   {
						$data[‘page_title’]	=	‘Your	title’;
      $this->load->view(‘header’);
      $this->load->view(‘menu’);
      $this->load->view(‘content’, $data);
      $this->load->view(‘footer’);
   }
}
?>

1.15.3 Menyimpan View dalam Sub Folder

File view yang Anda buat bisa disimpan di dalam sub folder jika memang Anda 
menghendakinya. Jika demikian, maka Anda perlu menyertakan nama  folder 
tempat file view itu berada.
$this->load->view(‘folder_name/file_name’);

1.15.4 Menambahkan Data Dinamis pada View

Data bisa dilewatkan dari controller ke view dalam bentuk array atau object 
dengan menyatakannya melalui parameter kedua ketika pemanggilan fungsi load 
view.

$data = array(
               ‘title’ => ‘My Title’,
															‘heading’	=>	‘My	Heading’,
               ‘message’ => ‘My Message’
          );

$this->load->view(‘blogview’, $data);

Atau berupa object:
$data = new Someclass();
$this->load->view(‘blogview’, $data);
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Contoh program dalam controller:
<?php
class Blog extends Controller {

 function index()
 {
  $data[‘title’] = “My Real Title”;
	 	 $data[‘heading’]	=	“My	Real	Heading”;
  
  $this->load->view(‘blogview’, $data);
 }
}
?>

Buka view, lalu ubahlan teks dengan variabel yang sesuai dengan array key:
<html>
<head>
<title><?php echo $title;?></title>
</head>
<body>
 <h1><?php echo $heading;?></h1>
</body>
</html>

1.16 Helpers
Helper pada CodeIgniter merupakan kumpulan beberapa fungsi untuk mengerjakan 
tugas tertentu. Misalnya URL helper, bisa digunakan untuk membuat link, Form 
helper untuk membantu dalam pembuatan form, File helper untuk menangani file 
dan sebagainya.

Helper merupakan kode presedural, jadi tidak sama dengan library CodeIgniter 
lainnya yang berupa class OOP. Tiap helper merupakan fungsi untuk mengerjakan 
tugas spesifik yang tidak saling tergantung dengan fungsi lainnya.

CodeIgniter tidak meload helper secara default, sehingga untuk menggunakannya 
langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah meloadnya. Sekali diload, 
maka dapat digunakan pada controller dan view.

File-file helper biasanya disimpan di folder system/helpers atau system/
application/helpers. CodeIgniter pertama akan memeriksa sebuah file helper 
di folder system/application/helpers. Jika tidak terdapat file helper tersebut, 
CodeIgniter akan mencari helper pada folder system/helpers.
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1.16.1 Loading Helper

Untuk meload helper gunakan fungsi di bawah ini:
$this->load->helper(‘name’);

Dimana ‘nama_helper’ adalah nama file tanpa ekstensi .php atau ‘helper’. 
Contohnya, untuk meload URL helper yang disimpan dengan nama url_helper.
php, maka caranya:

$this->load->helper(‘url’);

Sebuah helper dapat diload di bagian manapun di controller, atau bahkan dari 
view meskipun ini bukan hal yang dianjurkan. Anda dapat meload helper dari 
fungsi constructor controller, sehingga bisa digunakan di semua fungsi yang ada 
di controller, atau jika Anda menghendakinya, Anda bisa meload sebuah helper 
pada fungsi yang spesifik.

1.16.2 Multiple Helper Loading

Jika Anda perlu untuk meload lebih dari satu helper, Anda bisa melakukannya 
dengan membuat sebuah array yang berisi nama helper yang akan diload.

$this->load->helper(array(‘helper1’,	‘helper2’,	‘helper3’));

1.16.3 Auto-Loading Helper

Jika Anda membutuhkan sebuah helpr agar bisa diakses secara global, Anda dapat 
memerintahkan CodeIgniter untuk meng-autoloading ketika proses inisialisasi 
sistem. Buka file konfigurasi di application/config/autoload.php, tambahkan 
nama helper pada array autoload.

1.16.4 Penggunaan Helper

Setelah sebuah helper di load, Anda dapat memanggil fungsi helper tersebut 
layaknya Anda memanggil sebuah fungsi PHP biasa. Contohnya, kita akan 
menggunakan URL helper untuk membuat sebuah link dengan fungsi anchor().

<?php	echo	anchor(‘blog/comments’,	‘Click	Here’);?>

“Click Here” adalah nama link yang tampil, dan “blog/comments” adalah URI 
menuju controller/funtion yang ingin Anda tuju, dalam hal ini adalah blog/
comments.
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1.17 Plugins
Plugin hampir sama dengan helper. Perbedaan utamanya adalah pada plugin 
terdiri dari satu fungsi, sedangkan helper biasanya terdiri dari beberapa fungsi. 
Umunya helper dapat dianggap sebagai bagian dari core system, sedangkan 
tujuan plugin dibuat adalah untuk dibagi (share) diantara komunitas pengguna 
CodeIgniter.

Plugin seharusnya disimpan di folder system/plugins, atau jika tidak Anda dapat 
membuat sebuah folder bernama plugins di dalam folder application (application/
plugins) dan menyimpan file-file plugin yang Anda buat di sana.

1.17.1 Loading Plugin

Untuk me-load plugin dapat menggunakan fungsi:
$this->load->plugin(‘name’);

Dimana name adalah nama file plugin, tanpa ekstensi .php dan tanpa bagian 
‘plugin’. Contohnya, untuk meload plugin Captcha, yang nama filenya captcha_
pi.php, maka lakukan:

$this->load->plugin(‘captcha’);

Sebuah plugin dapat diload di bagian manapun di controller, bahkan bisa juga 
di load melalui view meskipun hal ini tidak disarankan. Anda dapat meload 
plugin pada fungsi constructor di controller agar fungsi yang ada di plugin 
dapat digunakan di semua fungsi. Tetapi jika Anda ingin agar plugin hanya bisa 
digunakan di fungsi tertentu, maka plugin juga dapat diload pada fungsi itu saja.

1.17.2 Multiple Plugin Loading

Jika Anda membutuhkan lebih dari satu plugin, Anda dapat me-loadnya dengan 
menspesifikasikannya dalam sebuah array:

$this->load->plugin(	array(‘plugin1’,	‘plugin2’,	‘plugin3’)	);

1.17.3 Auto-Loading Plugin

Jika Anda membutuhkan plugin agar tersedia secara global, Anda dapat 
memerintahkan CodeIgniter untuk meng-autoloading plugin tersebut selama 
proses inisialisasi sistem. Buka file konfigurasi application/config/autoload.php 
dan tambahkan nama plugin dalam array untuk opsi plugin.
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1.17.4 Penggunaan Plugin

Setelah plugin di-load, Anda dapat menggunakannya seperti memanggil fungsi 
PHP standar, misalnya Anda mempunyai plugin dengan nama say_hello_pi.php

function say_hello()
{
	 Echo	‘Hallo	Mas’;
}

Maka untuk memanggil fungsi hello, setelah meload plugin tersebut, Anda tinggal 
memnuliskan kode:

say_hello()

1.18 Menggunakan Library CodeIgniter
Semua library CodeIgniter terletak di folder system/libraries. Pada prakteknya, 
untuk menggunakan sebuah library biasanya diperlukan proses pemanggilan di 
controller, seperti:

$this->load->library(‘class name’);

Dimana class name adalah nama class yang akan di load. Contohnya, untuk me-
load library form validation maka Anda dapat meloadnya:

$this->load->library(‘form_validation’);

1.19 Auto-Loading Resources
CodeIgniter dilengkapi fitur ‘autoload’ yang mengijinkan Anda untuk meload 
libraries, helpers, plugins secara otomatis setiap kali sistem berjalan. Jika Anda 
membutuhkan resource tertentu agar dapat digunakan secara global, sebaiknya 
Anda meloadnya dengan memanfaatkan fitu ini.

Berikut item-item yang bisa diload menggunakan fitur auto-load, diantaranya:

•	 Core class, terdapat di folder “libraries”

•	 Helper, terdapat di folder “helpers”

•	 Plugins, terdapat di folder “plugins”

•	 File config khusus (yang Anda buat), terdapat di folder “config”

•	 Language, file bahasa. Terdapat di folder “system/language”

•	 Models, terdapat di folder “models”.



52 M e m b a n g u n  W e b  B e r b a s i s  P H P  d e n g a n  F r a m e w o r k  C o d e I g n i t e r

Untuk meng-autoload resource CodeIgniter, silahkan buka file application/
config/autoload.php, tambahkan item-item yang Anda butuhkan pada array 
yang sesuai. Anda bisa membaca petunjuk untuk setiap jenis resource yang akan 
di autoload.

Jangan mencantumkan ekstensi file (.php) ketika menambahkan item pada array 
autoload.

Pada bab-bab selanjutnya, Anda akan diajak untuk mempraktekkan langsung 
pembuatan sebuah program aplikasi sederhana, yaitu program absensi siswa. 


