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PERTEMUAN 2
PENGENALAN CO DEIGNITER



Pokok Bahasan

• Mendapatkan CodeIgniter

• Instalasi Codeigniter

• Struktur Codeigniter

• Coding dengan Codeigniter



Pendahuluan

• CodeIgniter adalah Framework Pembangun Aplikasi – sebuah toolkit - bagi
orang-orang yang membangun situs web menggunakan PHP. 

• Tujuannya adalah untuk memungkinkan Anda untuk mengembangkan
proyek-proyek lebih cepat dari yang Anda bisa jika Anda sedang menulis
kode dari awal, dengan menyediakan satu set library yang banyak untuk
tugas-tugas yang biasa diperlukan, serta antarmuka yang sederhana dan
struktur logis untuk mengakses library tersebut. 

• CodeIgniter memungkinkan Anda secara kreatif fokus pada proyek Anda
dengan meminimalkan jumlah kode yang dibutuhkan untuk tugas yang 
diberikan.



Pendahuluan
CodeIgniter tepat untuk Anda jika:

• Anda ingin kerangka dengan footprint yang kecil.

• Anda membutuhkan kinerja yang luar biasa.

• Anda perlu kompatibilitas luas dengan account hosting standar yang menjalankan berbagai versi PHP dan
konfigurasi.

• Anda ingin kerangka kerja yang membutuhkan hampir nol konfigurasi.

• Anda ingin kerangka kerja yang tidak mengharuskan Anda untuk menggunakan baris perintah.

• Anda ingin kerangka kerja yang tidak mengharuskan Anda untuk mematuhi aturan coding ketat.

• Anda tidak tertarik pada library skala besar seperti PEAR.

• Anda tidak ingin dipaksa untuk belajar bahasa template (meskipun parser template opsional tersedia).

• Anda menghindari kompleksitas, mendukung solusi sederhana.

• Anda perlu jelas, dokumentasi menyeluruh.



Application Flow Chart



Download CodeIgniter

• Untuk mendapatkan CodeIgniter, dapat Anda download melalui link berikut: 
https://codeigniter.com/download

https://codeigniter.com/download


Instalasi CodeIgniter

CodeIgniter is installed in four steps:

• Unzip the package.

• Upload the CodeIgniter folders and files to your server. Normally 
the index.php file will be at your root.

• Open the application/config/config.php file with a text editor and 
set your base URL. If you intend to use encryption or sessions, 
set your encryption key.

• If you intend to use a database, open 
the application/config/database.php file with a text editor and set 
your database settings.



Tampilan Awal



Konfigurasi CodeIgniter

• Langkah Selanjutnya adalah konfigurasi, codeigniter adalah salah
satu framework yang minim konfigurasi. 

• Sekarang kita akan melakukan konfigurasi dasar codeigniter. 

• Silahkan buka file config.php yang ada pada folder application/config
dan setting sesuai dengan konfigurasi dibawah ini :

$config['base_url'] = 'http://localhost/latihan_ci/';

$config['index_page'] = '';



Konfigurasi CodeIgniter

• selanjutnya kita akan memberitahukan codeigniter library apa saja
yang kita butuhkan selama proses development. 

• konfigurasi ini terdapat pada file autoload.php yang ada folder 
application/config. 

• silahkan ikuti setting berikut ini :

$autoload['libraries'] = array('database');

$autoload['helper'] = array('form','url');



Konfigurasi CodeIgniter

• karena kita memanggil library database maka pastikan settingan
konfigurasi databasenya sudah anda isikan dengan benar sesuai
dengan settingan di web server. 

• konfigurasi database pada framework codeigniter bisa anda temukan
pada file database.php yang ada di dalam folder application/config.





Konfigurasi CodeIgniter

• Langkah selanjutnya adalah membuat database baru dengan nama
latihan_ci dan isikan script berikut untuk membuat struktur tabel dan
meng insert beberapa record yang dibutuhkan.



Membuat Model

• Karena kita akan berinterkasi dengan database maka langkah pertama kita lakukan
adalah membuat model yang disimpan pada folder application/model, silahkan buat file 
baru dengan nama Model_barang.php lalu ketikkan script berikut :



Membuat Controller

• Setelah selesai membuat model maka langkah selanjutnya kita akan membuat controller 
yang akan menghubungkan antara model dan view nantinya, file tersebut akan disimpan
di dalam folder application/controller. buatlah sebuah controller baru dengan
nama Barang.php dan tulislah script berikut



Membuat View

• Sekarang model dan controller selesai, langkah terakhir adalah membuat view atau
tampilan yang akan ditampilkan kepada pengunjung, file view ini disimpan dalam folder 
application/view. lalu buatlah sebuah view dengan nama list_barang.php dan
tulislah script berikut



sampai pada tahap ini, program kita akan mempunyai tampilan seperti ini :
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