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PERTEMUAN 5 – 6
CREATE READ UPDATE DELETE DI  CODEIGNITER



Mengenal Create Read Update Delete di CodeIgniter

• Dalam membangun sebuah aplikasi tentu kaidah create, read, update, 
delete (CRUD) merupakan sebuah kewajiban dasar yang tentunya
diperlukan juga di aplikasi web. 

• Dengan kaidah tersebut user dapat memberikan masukan data baru, 
melihat data, memperbaharui data, atau menghapus salah satu data. 

• Untuk membuat aplikasi tersebut, tentu salah satu hal yang 
dibutuhkan adalah ketersediaan storage untuk menyimpan perubahan
data. 

• Storage tersebut dapat berupa file atau database yang siap
menampung perubahan data yang dipengaruhi oleh user.



Membuat Database Agenda

• Dalam praktikum kali ini dibutuhkan MySQL sebagai sarana 
penyimpanan data yang akan digunakan oleh user. 

• Kita akan membuat sebuah aplikasi yang mencatat agenda. 

• Kita dapat mengisikan agenda baru, memperbaharui agenda yang 
sudah ada, melihat daftar agenda yang pernah dicatat, kemudian
menghapus agenda yang sudah terlewat atau yang sudah tidak
diperlukan.

• Sebagai langkah awal, buatlah sebuah database dengan nama
latihanagenda



Membuat Database Agenda

• Buatlah table agenda dengan struktur seperti dibawah ini:

• Isikan dengan 3 – 5 buah data untuk data contoh



Konfigurasi Database di CodeIgniter
• Kita harus mengkonfigurasi database yang 

akan kita akses lewat CodeIgniter lewat file 
database.php yang berada di application -> 
config. 

• Konfigurasi yang akan digunakan dalam
latihan ini adalah:



Konfigurasi Database di CodeIgniter
• Tambahkan library database di autoload.php yang berlokasi di application -> config . 

• Hal ini dilakukan agar library database selalu di load dimanapun di controller yang ada
di CodeIgniter (Tentunya jika semua controller memerlukan database). 

• Berikut cara menambahkan library database kedalam file autoload.php:



Membuat Model di CodeIgniter

• Model dipergunakan untk mengakses database. Dengan menggunakan model, 
pembuat aplikasi web tidak akan mencampur adukkan kode – kode untuk database 
dan logika bisnis yang digunakan dalam aplikasi web. 

• Dengan demikian ketika terjadi perubahan kode untuk mengakses database 
perubahan pada logika bisnis dapat dicegah seminimal mungkin.

• Sebuah model di CodeIgniter, biasanya merepresentasikan satu tabel di database. 

• Dalam kasus ini karena hanya tabel agenda yang digunakan berarti model yang akan
kita buat adalah agenda_model.php. 

• Biasanya didalam sebuah model terdapat bagian kode untuk mengambil semua data 
dari tabel, mengambil salah satu baris data, memperbaharui data di tabel, 
menghapus data di tabel, dan menambahan data baru



Membuat Model di CodeIgniter

• Di CodeIgniter, kita dapat menggunakan sebuah cara yang dinamakan
Active Record untuk mengakses database. 

• Bentuknya adalah function yang siap pakai ketika CI_Model digunakan
dalam inheritance kedalam model yang kita buat. 

• Jadi tidak hanya menggunakan query yang biasa saja, dengan Active 
Record kita dapat membuat proses akses ke database lebih independen
terhadap berbagai database engine dibandingkan query biasa. 

• Karena setiap query biasa memiliki sintaks yang unik terhadap database 
engine yang menyediakan query tersebut. 

• Singkatnya Active Record membuat aplikasi web Anda dapat beradaptasi
dengan database manapun.



Membuat Model di CodeIgniter
• Buatlah folder daftaragenda di dalam folder application -> models. 

• Ketikkan source code dibawah ini kemudian simpan di application->models-> daftaragenda
dengan nama agenda_model.php



Membuat Model di CodeIgniter



Membuat Controller untuk Aplikasi Agenda

• Kita telah menulis model agenda_model yang akan dipergunakan di 
controller daftaragenda. 

• Di dalam controller daftaragenda, kita akan menampilkan halaman daftar
agenda, menampilkan form tambah agenda baru, menampilkan form 
editing agenda, proses menghapus agenda, proses penambahan agenda, 
dan proses pengubahan agenda.

• Sekarang kita akan membuat controller daftaragenda dengan terlebih
dahulu menampilkan daftar agenda yang ada di dalam tabel. 

• Controller daftaragenda ini membutuhkan helper url dan library input. 

• Serta membutuhkan model agenda_model karena akan mengakses tabel
agenda di controller daftaragenda ini.



Membuat Controller untuk Aplikasi Agenda

• Buatlah file controller dengan nama daftaragenda, berisi listing program berikut ini:



Membuat Controller untuk Aplikasi Agenda

• Seperti yang bisa Anda lihat, untuk menggunakan model di controller pertama kali 
Anda harus memuat model agenda_model terlebih dahulu. 

• Baru setelah itu Anda dapat menggunakan agenda_model di function manapun di 
dalam controller. 

• Dalam kasus ini agenda_model dipanggil di function index. Kemudian karena kita
ingin mengambil semua isi tabel agenda maka function select_all() yang terdapat di 
agenda_model dipanggil. 

• Untuk proses akhirnya jika Anda ingin mendapatkan semua data maka dapat 
digunakan result() , tapi nilai keluarannya akan sebagai array object. 

• Sedangkan jika hanya ingin satu baris saja digunakan row(), tapi nilai keluarannya
akan sebagai object. Kemudian hasil keluaran tersebut disimpan di array $data 
dengan naman daftar_agenda.



Membuat View untuk Aplikasi Agenda

• Kemudian lewatkan ke view daftar_agenda untuk menampilkan agenda 
yang ada di tabel agenda. 

• Sebelumnya buat dulu folder daftaragenda di dalam application -> 
views. 

• Simpan view dibawah ini dengan nama daftar_agenda.php di folder 
application->views->daftaragenda. 



Membuat View untuk Aplikasi Agenda

• Berikut adalah source code dari view daftar_agenda:



Membuat View untuk Aplikasi Agenda

• Di dalam source code diatas terdapat link untuk menambahkan agenda 
baru, menampilkan setiap data di dalam tabel melalui looping, serta
menambatkan link edit dan delete di setiap item tabel agenda. 

• Untuk melihat bagaimana function index bekerja, akseslah lewat URL 
berikut:

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



Tampilan Daftar Agenda



Menambahkan Fitur Tambah Agenda di Controller Agenda

• Untuk menambahkan agenda baru pada aplikasi ini, kita memerlukan form untuk
menerima masukan dari user, function di controller daftaragenda untuk menampilkan
form dan memproses form tersebut, serta menggunakan function yang dapat
menambahkan data baru di agenda_model. 

• Tambahkan potongan kode berikut di controller daftaragenda.php :



Menambahkan Fitur Tambah Agenda di Controller Agenda

• Pada kode diatas function tambah_agenda() digunakan untuk
menampilkan view form_tambah_agenda. 

• Kemudian function proses_tambah_agenda() digunakan untuk
memproses masukan dari form dan menambahkannya ke tabel agenda 
melalui model agenda_model. 

• Setelah memasukkan data ke tabel agenda, tampilan web dialihkan ke
halaman index yang ada di controller daftaragenda.

• Untuk view form_tambah_agenda, didalamnya terdapat sebuah form 
yang mengarahkan proses ke function proses_tambah_agenda di 
controller daftaragenda, kemudian terdapat sebuah text area yang akan
menerima masukan judul agenda dan keterangan agenda.



Menambahkan Fitur Tambah Agenda di Controller Agenda

• Simpanlah view dibawah ini dengan nama form_tambah_agenda.php dan simpan di 
application -> views -> daftaragenda. 

• Source code form_tambah_agenda dapat Anda lihat sebagai berikut:



Menambahkan Fitur Tambah Agenda di Controller Agenda

• Untuk melihat hasilnya, aktifkan halaman index daftaragenda, kemudian klik Tambah
Agenda dan lihat form yang muncul.

• Isikan 1 data, kemudian klik Tambah.



Menambahkan Fitur Tambah Agenda di Controller Agenda

• Untuk melihat hasilnya, aktifkan halaman index daftaragenda, pastikan data yang 
Anda masukkan tadi sudah tercantum



Menambahkan Fitur Edit Agenda di Controller Agenda

• Sekarang kita beralih ke fitur selanjutnya di dalam CRUD yaitu edit agenda. 

• Cara kerjanya hampir sama dengan menambahkan agenda baru. 

• Form yang akan ditampilkan kepada user akan sama dengan form yang digunakan
untuk tambah agenda. Hanya saja form tersebut sudah diisikan data yang akan diedit. 

• Jadi user tidak perlu mengisi ulang data, cukup mengubah beberapa bagian data yang 
dirasa keliru.

• Di setiap link edit yang terdapat di setiap item, terdapat id_agenda yang disematkan
pada URL untuk mengarah ke halaman edit. 



Menambahkan Fitur Edit Agenda di Controller Agenda

• Jadi ketika ditunjuk, URL akan seperti berikut ini:



Menambahkan Fitur Edit Agenda di Controller Agenda

• Sebelum itu, kita harus membuat kode untuk menampilkan halaman edit agenda dan
memproses hasil dari edit agenda tersebut. 

• Tambahkan kode berikut di controller daftaragenda:



Menambahkan Fitur Edit Agenda di Controller Agenda

• Isi source code dari view form_edit_agenda adalah sebagai berikut:

• Simpan source code diatas dengan nama form_edit_agenda.php di application -> 
views -> daftaragenda. 



Menambahkan Fitur Edit Agenda di Controller Agenda

• Aktifkan kembali halaman daftaragenda, kemudian klik link Edit di salah satu data.

• Pada Form Edit Agenda, lakukan perubahan data kemudian klik Ubah



Menambahkan Fitur Edit Agenda di Controller Agenda

• Pada halaman yang muncul selanjutnya, telah tampak hasil editing dari data yang kita
ubah tadi. 



Menambahkan Fitur Hapus Agenda di Controller Agenda

• Di aplikasi agenda ini, fitur hapus ditambatkan pada setiap item disamping menu Edit. 
Di dalam aplikasi ini hapus direpresentasikan dalam menu Delete. 



Menambahkan Fitur Hapus Agenda di Controller Agenda

• Berikut adalah potongan kode yang harus ditambahkan di controller daftaragenda:

• Selanjutnya silahkan coba klik link Delete yang ada di salah satu data untuk
menghapus data tersebut.



Menambahkan Fitur Hapus Agenda di Controller Agenda

Sebelum di Delete Setelah di Delete



Latihan

• Buatlah database Akademik

• Create table Dosen dengan data akhir sebagai berikut:

• Buatlah Form menggunakan Code Igniter untuk mengakomodir perintah
Tambah Data, Edit Data dan Delete Data

ID_Dosen Nama Alamat Telepon

17001 Irene Sufahmi Jl. Merak No.17, Binjai 08142991010

17002 Syaridah Bewal Jl. Merpati No.22, Binjai 08141123890
17003 Mardiano Sukemi Jl. Intan No.67, Binjai 08149282821

17004 Adriono Yuana Jl. Cendawan N0. 89, Binjai 08149282900

17005 Syamsul Muamar Jl. Pendopo No.18, Binjai 08142030001
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