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PERTEMUAN 10-11
FORM HANDLING DI  CODEIGNITER



Membuat Form dengan Helper Form

• Di CodeIgniter terdapat sebuah fitur yang digunakan untuk menangani data yang 
dikirimkan oleh user melalui form. Anda cukup menentukan rule untuk proses 
validasi yang akhirnya dapat mengurangi tenaga untuk membuat logika validasi
sendiri. 

• Jika validasi gagal, CodeIgniter akan menampilkan error dari validasi tersebut ke
halaman form dimana Anda mengirimkan data Anda.

• Bahkan Anda dapat menggunakan fitur untuk menghasilkan field yang lebih cepat
dengan menggunakan library form di CodeIgniter. 

• Jika biasanya Anda mengetikkan sintaks HTML secara penuh untuk mendefinisikan
sebuah text field maka dengan menggunakan function form_input() helper form. 
Anda dapat meringkas proses penulisan field di form. 

• Kita akan mencoba bagaimana membangun form dengan helper form dan
mencoba memberikan validasi pada form tersebut dengan library form_validation.



Membuat Form dengan Helper Form

• Berikut adalah controller yang akan digunakan untuk eksperimen kita kali ini:

• Simpan source code diatas dengan nama formhandling.php kemudian simpan di 
folder application → controllers



Membuat Form dengan Helper Form

• Kemudian mari kita coba
untuk membuat view yang 
field di form-nya dibuat
menggunakan helper 
form. Berikut adalah
source code yang akan
ditulis:

• Beri nama file dari source 
code diatas dengan nama
form_register_user.php. 

• Simpan file di folder 
application  views 
formhandling. 



Membuat Form dengan Helper Form

Beberapa function dari helper form yang harus diingat antara lain:

• form_open(), function yang digunakan untuk membuka form dan menentukan tipe form.

• form_error(), function yang digunakan untuk memperlihatkan error di form ketika proses 
validasi

• form_input(), function yang digunakan untuk menyingkat penulisan input tipe text di form

• form_password(), function yang digunakan untuk menyingkat penulisan input tipe
password di form

• form_submit(), function yang digunakan untuk menyingkat penulisan tombol submiti di 
form

• form_close(), function yang digunakan untuk menutup form 

Dengan menggunakan helper form tersebut, setidaknya kita dapat menghemat waktu untuk
membuat form di aplikasi web yang akan kita bangun. 



Membuat Form dengan Helper Form

Sekarang kita coba lihat form pendaftaran diatas lewat URL berikut:

http://localhost/latihanci1/index.php/formhandling/

http://localhost/pelatihanbasdat/index.php/formhandling/


Membuat Form dengan Helper Form

• Cobalah lihat dengan mode view source code pada browser yang Anda gunakan. Sintaks
untuk membuat form sudah ditangani oleh CodeIgniter. 



Memberikan Proses Validasi dengan Library Form Validations

• Form yang kita buat sebelumnya belum memiliki penanganan ketika tombol submit 
ditekan. Untuk itu kita akan membuat function baru yang memanfaatkan library 
form_validation untuk menangani proses validasi dari form yang telah kita buat. 

• Berikut adalah source code dari function proses_register_user() di controller 
formhandling yang akan kita gunakan untuk memvalidasi form yang telah dibuat:



Memberikan Proses Validasi dengan Library Form Validations

• Bisa Anda lihat pada source code diatas bahwa untuk menentukan aturan validasi
cukup dengan menggunakan form_validation->set_rules() dengan parameter 
pertama adalah nama dari field yang akan diberikan validasi, parameter kedua
adalah nama dari field yang akan ditampilkan dalam peringatan error, dan
parameter ketiga adalah jenis validasi yang akan digunakan.

• Berikut adalah source code untuk melihat halaman sukses setelah validasi:

• Simpan source code diatas dengan nama success_register_user.php dan simpan di 
folder formhandling di application → views



Memberikan Proses Validasi dengan Library Form Validations

• Untuk menjalankan validasi dari form tersebut, digunakanlah
form_validation-> run() untuk menguji validasi. 

• Jika sukses diarahkan ke halaman sukses. Jika gagal maka akan
dikembalikan ke halaman form dengan memberikan informasi dari form 
yang error. 

• Mari kita coba form tersebut dengan kasus tanpa diisi.



Validasi Ketika Form Dikosongkan



Validasi Ketika Salah Pengisian



Halaman Sukses Ketika Validasi berhasil



Latihan

• Buatlah form pendaftaran dosen baru dengan masukan data:

• Nama Lengkap (wajib diisi)

• No.Identitas (KTP/SIM) (wajib diisi dengan angka)

• E-mail (wajib diisi dengan format sesuai)

• Nomor Handphone (wajib diisi)

• Username (wajib diisi)

• Password (wajib diisi dengan tampilan sesuai)

• Ulangi Password (wajib diisi)

• Facebook

• Blog

• Mata Kuliah

• Lengkapi form dengan menambahkan tombol Daftar dan Batal.

• Sertakan proses validasi data dalam input form diatas
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