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IMPLEMENTASI SESSION DI  CODEIGNITER



Mengenal Session di CodeIgniter

• Session merupakan suatu cara merekam dan memantau aktivitas user 
dalam menggunakan aplikasi web yang kita bangun. 

• Dengan session seseorang dapat dikenal identitasnya apakah orang 
tersebut mempunyai hak akses terhadap aplikasi web yang 
digunakannya, mencatat setiap check point yang dilalui oleh user 
(misalnya : keranjang belanja), atau menyimpan data hasil interaksi
user dengan aplikasi web sebelum disimpan di dalam storage.



Mengenal Session di CodeIgniter

• Dalam sesi kali ini, kita akan mencoba membuat sistem autentikasi
sederhana. 

• Kronologinya adalah user akan memasukkan akunnya, kemudian
memeriksa apakah di database terdapat akun tersebut, jika berhasil
diarahkan ke halaman sukses, jika gagal dialihkan kembali ke halaman
login.

• Kemudian di setiap function akan diperiksa apakah user tersebut
berhak mengakses function tersebut tanpa login atau harus login 
terlebih dahulu.



Membuat Tabel User di Database LatihanAgenda

• Langkah pertama, kita memerlukan sebuah tabel yang bernama user.

• Tabel ini mempunyai tiga buah field yaitu id_user, username, password. 

• Dengan menggunakan PHPMyAdmin, buatlah tabel user di database 
latihanagenda dengan ketentuan seperti berikut:



Mengisi Data di Tabel User

• Selanjutnya isikan table dengan 2 data dummy sebagai berikut:



Membuat Model untuk Tabel User

• Model yang akan kita perlukan 
untuk tabel user akan memiliki 
fungsi untuk memeriksa akun dan
mengambil data akun tersebut. 

• Buatlah folder account di dalam
folder application -> models, 
kemudian buatlah sebuah model  
dengan nama user_model dengan
source code sebagai berikut



Membuat Controller Account

• Sekarang kita akan membuat controller yang bernama account untuk
digunakan dalam membangun sistem autentikasi sederhana. 

• Controller tersebut memerlukan model user_model karena akan
mengakses tabel user, memerlukan helper url dan form, serta
memerlukan library form_validation.

• Sebagai langkah awal, kita akan membuat function yang 
menampilkan form login beserta viewnya. 

• Sebelumnya, buat terlebih dahulu folder account di application -> 
views. Folder tersebut digunakan untuk menaruh view yang akan
digunakan untuk sistem autentikasi sederhana ini.



Membuat Controller Account

• Berikut adalah controller untuk menampilkan form login:

• Pada function index, Anda bisa melihat bahwa function tersebut mengarah
ke view form_login



Membuat View form_login

• Berikut adalah isi dari view form_login:

• Simpanlah source code diatas dengan nama form_login.php dan
letakkan di application -> views -> account.



Membuat View form_login

• Di dalam source code diatas terdapat beberapa poin penting seperti berikut:

• validation_error(), akan menampilkan error yang dihasilkan ketika proses validasi 
form

• $this->session->flashdata('notification'), akan menampilkan kesalahan ketika
pengecekan keberadaan akun

• set_value(), mencetak kembali nilai masukan di form sebelumnya



Tampilan Form Login

• Kemudian akses function index melalui URL berikut:

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

• Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini:



Menambahkan Proses Login di Controller Account

Proses autentikasi:

• Ketika Anda memasukkan username dan password, Anda akan mengirimkan kedua masukan tadi
ke function login() di controller account. 

• Masukan tersebut akan ditangkap menggunakan library input dan diproses juga menggunakan XSS 
Filtering. Lalu kedua data tersebut diperiksa di database apakah ada akun yang dicari atau tidak.

• Selain itu diterapkan juga proses validasi terhadap form login. Di dalam penerapan validasi form, 
digunakan validasi required agar user tidak mengosongkan salah satu atau kedua dari isian di form 
login. 

• Kemudian proses validasi akan menentukan apakah masukan user sudah lolos dari validasi form 
atau belum. Jika gagal maka akan dikembalikan ke halaman form login. Jika lolos maka keberadaan 
akun akan diperiksa.

• Jika terdapat akun yang dimiliki, maka akun tersebut akan dimasukkan kedalam session kemudian
diarahkan ke halaman sukses mengakses akun. Jika akun yang dimasukkan tidak ada dalam
database maka controller login akan mengalihkan Anda ke halaman form login kembali.



Menambahkan Proses Login di Controller Account

• Selengkapnya
berikut adalah
source code yang 
memproses login 
dan menyimpannya
kedalam session 
setelah melewati
proses validasi:



Menambahkan Proses Login di Controller Account

• Ketika akun yang dimasukkan ada di dalam tabel user. Controller account akan mengarahkan 
Anda ke halaman sukses. 

• Disini terjadi pengarahan ke Controller account itu sendiri yang targetnya adalah function 
yang menampilkan halaman sukses. 

• Kita akan membuat function yang bernama view_success_page() di dalam controller 
account. Di dalam controller ini terdapat proses pengecekan session. 

• Kemudian jika session dari user yang sedang login masih ada, maka akan ditampilkan 
halaman sukses.

• Jadi ketika Anda login kemudian berhasil, Anda dapat mengakses function 
view_success_page() (URL : http://latihanci1/index.php/account/view_succes_page) kembali
sekalipun tab di browser sudah ditutup. 

• Apabila sebelumnya belum login, kemudian Anda mengakses function view_success_page() 
maka Anda akan dialihkan ke halaman form login



Menambahkan Proses Login di Controller Account

• Berikut adalah source code dari function view_success_page():



Menambahkan Proses Login di Controller Account

• Karena function view_success_page() akan menampikan sebuah view, maka kita harus
membuat sebuah view yang menampilkan sukses ketika login. 

• Kita akan membuat sebuah view dengan nama success_page.php kemudian simpan view 
tersebut di application -> views -> account. 

• Berikut adalah source code dari view success_page:



Menambahkan Proses Login di Controller Account

• Sekarang waktunya kita menguji coba sistem autentikasi kita. 

• Pertama masukkan username sesuai dengan akun yang ada di tabel user di database:



Menambahkan Proses Login di Controller Account

• Kemudian jika berhasil, Anda akan diarahkan ke function view_success_page() seperti
pada gambar berikut :



Menambahkan Proses Login di Controller Account

• Namun jika username dan Password 
yang dimasukkan salah, Anda akan
diarahkan kembali ke halaman utama
login seperti pada gambar berikut :

• Jika Anda lupa memasukkan username 
atau password, maka akan ditampilkan
pesan seperti gambar berikut:



Menambahkan Fitur Logout di Controller Account

• Pada tampilan view sebelumnya, ketika berhasil masuk ke halaman sukses. Terdapat
sebuah menu untuk keluar dari sistem. Tapi menu tersebut belum dapat digunakan 
untuk melakukan proses logout. 

• Ketika Anda menyorot link tersebut, Anda akan melihat URL : 
http://localhost/latihanci1/index.php/account/logout yang artinya akan mengakses
function logout di controller account.

• Di function tersebut session user yang dicatat oleh sistem akan dihapus. Kemudian 
function logout akan mengalihkan Anda ke halaman login kembali. 

• Berikut adalah source code dari function logout:

• Sekarang klik link Keluar yang ada di halaman sukses.

http://localhost/latihanci1/index.php/account/logout
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