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PERTEMUAN 13 & 14
MEMBUAT FITUR UPLOAD DI  CODEIGNITER



Membuat Form Upload File

• Fitur upload diperlukan untuk mencatat informasi dari user yang 
menyertakan file. 

• File tersebut bisa berupa:

• gambar, 

• suara, 

• video, 

• program, 

• dokumen, 

• slide, atau file lainnya. 

• Untuk itu jenis form yang dibutuhkan pun berbeda. 



Membuat Form Upload File

• Tahap pertama, kita akan membuat controller yang menampilkan form upload 
dahulu. Berikut adalah source code nya:

• Simpanlah source code diatas dengan nama uploadsample.php kemudian simpan
di application -> controllers.



Membuat Form Upload File

• Seperti yang tertulis di source code, controller ini memerlukan dua buah helper 
yaitu url dan form serta membutuhkan library input. 

• Disana terdapat sebuah function index() yang akan menampilkan form upload 
yang akan kita tulis. Berikut ini listing code untuk Form Upload:



Membuat Form Upload File

• Untuk menyimpan file diatas, buatlah terlebih dahulu folder 
uploadsample di application  views. 

• Kemudian simpan source code diatas dengan nama form_upload.php
dalam folder tersebut.

• Perhatikan pada listing diatas, untuk membuat sebuah form yang 
menyertakan uploading digunakanlah form_open_multipart() agar 
form tersebut dapat meng-upload file yang kita sertakan di form.

• Untuk melihat wujud dari view diatas akseslah lewat URL berikut ini:

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

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


Membuat Form Upload File

• Tampilan Form



Memproses File yang Telah di-Upload

• Sekarang kita akan mencoba menulis untuk membuat kode
yang memproses uploading file dari form yang telah kita buat
sebelumnya. 

• Sebelumnya buat terlebih dahulu folder yang akan
menyimpan file hasil upload dengan nama upload dan simpan
di root projek tepatnya di folder latihanci1. 

• Kemudian buatlah function yang bernama proses_upload() di 
controller uploadsample. 



Memproses File yang Telah di-Upload

• Berikut adalah source code yang harus ditambahkan di controller uploadsample:



Memproses File yang Telah di-Upload

• Pada source code diatas, Anda dapat melihat beberapa config dasar
yang dibutuhkan untuk proses upload file. 

• Di dalam config tersebut terdapat:

• upload_path untuk menentukan letak folder yang akan menyimpan file 
yang di-upload

• allowed_types untuk menentukan jenis file apa saja yang boleh di-
upload

• max_size untuk menentukan ukuran maksimal file yang boleh di-upload

• max_width untuk menentukan lebar maksimal file yang boleh di-upload

• max_height untuk menentukan tinggi maksimal file yang boleh di-
upload



Memproses File yang Telah di-Upload

• Langkah berikutnya, config yang telah ditentukan akan dilewatkan
kedalam proses pemanggilan library upload sebelum melakukan proses 
upload. 

• Untuk memulai proses upload dilakukan dengan memanggil perintah
upload->do_upload(). 

• Jika berhasil maka Anda dapat memanggil upload>data() untuk
mendapatkan data hasil upload yang mungkin dapat Anda simpan di 
database.

• Sedangkan jika gagal, maka proses upload akan memberitahu kesalahan
apa yang terjadi selama proses upload dan memperlihatkan error 
tersebut di form upload.



Memproses File yang Telah di-Upload

• Sebelum mencoba form upload tersebut mari kita buat terlebih dahulu halaman
sukses yang diperlukan untuk menampilkan data – data dari file hasil upload:

• Simpan source code diatas dengan nama view_upload_success.php dan simpan di 
folder uploadsample.



Let’s Try It

• Isikan judul, kemudian klik Choose file



Let’s Try It

• Pilih file yang akan diupload



Let’s Try It

• Klik Upload



Latihan

• Buatlah form Upload dengan desain seperti gambar dibawah dengan
fasilitas untuk mengupload file dokumen (pdf, word, powerpoint) dengan
ukuran maximum file 2 MB dan ditempatkan di folder uploaddoc

• Upload langkah pengerjaan project ke blog pribadi Anda

Judul Dokumen

Dokumen Pilih File

Upload File



Terima Kasih
DANU WIRA PANGESTU


