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FRAMEWORK 

CODE IGNITER  

1. CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan salah satu dari sekian banyak framework PHP yang ada. CodeIgniter dikembangkan 

oleh Rick Ellis (http://www.ellislab.com). Tujuan dari pembuatan framework CodeIgniter ini adalah untuk 

menghasilkan framework yang akan dapat digunakan untuk pengembangan proyek pembuatan website secara 

lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan website dengan cara koding secara manual, dengan menyediakan 

banyak sekali pustaka (library) yang dibutuhkan dalam pembuatan website, dengan antarmuka yang 

sederhana dan struktur logika untuk mengakses pustaka yang dibutuhkan.  

� Fitur-fitur CodeIgniter diantaranya adalah : 

� Sistem berbasis Model View Controller 

� Kompatibel dengan PHP versi 4. 

� Ringan dan Cepat. 

� Terdapat dukungan untuk berbagai basis data. 

� Mendukung Active Record Database. 

� Mendukung form dan validasi data masukan. 

� Tersedia pengaturan session. 

� Tersedia class untuk mengirim email, upload file. 

� Mendukung lokalisasi bahasa. 

� Tersedia class untuk melakukan pagination (membuat tampilan perhalaman). 

� Mendukung enkripsi data. 

� Dan lain-lain 

2. Model View Controller (MVC) 

CodeIgniter menerapkan lingkungan pengembangan dengan metode MVC (Model View Controller). 

MVC memisahkan antara logika pembuatan kode dengan pembuatan template atau tampilan website. 

Penggunaan MVC membuat pembuatan sebuah proyek website menjadi lebih terstruktur dan lebih sederhana.

  

MVC adalah sebuah design pattern yang berfungsi untuk memisahkan kerja menjadi tiga bagian. yaitu model, 

view, dan controller. Design pattern inilah yang sering digunakan dalam framework yang memungkinkan 

developer membagi pekerjaan bagi seorang programmer, database analisis, dan desainer 

 

2.1. Model, merepresantiskan struktur data dari website yang bisa berupa basis data maupun data lain, 

misalnya dalam bentuk file teks atau file xml. Biasanya didalam model akan berisi class dan fungsi untuk 

mengambil, melakukan update dan menghapus data website. Karena sebuah website biasanya memnggunakan 

basis data dalam menyimpan data maka bagian Model biasanya akan berhubungan dengan perintah-perintah 

query SQL. Model bisa dibilang khusus digunakan untuk melakukan koneksi ke basis data oleh karena itu 

logika-logika pemrograman yang berada didalam model juga harus yang berhubungan dengan basis data. 

Misalnya saja pemilihan kondisi tetapi untuk memilih melakukan query yang mana.  

 

2.2 View, merupakan informasi yang ditampilkan kepada pengunjung website. Sebisa mungkin didalam View 

tidak berisi logika-logika kode tetapi hanya berisi variabel-variabel yang berisi data yang siap ditampilkan. 

View bias dibilang adalah halaman website yang dibuat menggunakan HTML dengan bantuan CSS atau 

JavaScript. Didalam view jangan pernah ada kode untuk melakukan koneksi ke basis data. View hanya 

dikhususkan untuk menampilkan data-data hasil dari model dan controller. 

 



 

 

 

  

2.3. Controller, merupakan penghubung antara Model dan View. Didalam Controller inilah terdapat class dan 

fungsi-fungsi yang memproses permintaan dari View kedalam struktur data didalam Model. Controller juga 

tidak boleh berisi kode untuk mengakses basis data. Tugas controller adalah menyediakan berbagai variabel 

yang akan ditampilkan di view, memanggil model untuk melakukan akses ke basis data, menyediakan 

penanganan error, mengerjakan proses logika dari aplikasi serta melakukan validasi atau cek terhadap input. 

 

 

Secara singkat urutan dari sebuah request adalah sebagai berikut :  

• User berhubungan dengan view, dimana didalam view semua informasi ditampilkan.  

• Saat user melakukan permintaan atau request, maka request tersebut akan diproses oleh Controller. Apa 

yang harus dilakukan, data apa yang diinginkan, apakah ingin melihat data, atau memasukan data atau 

mungkin melakukan validasi data terlebih dahulu, semua diproses oleh Controller.  

• Kemudian Controller akan meminta Model untuk menyelesaikan request, entah itu melakukan query atau 

apapun. Dari Model, data akan dikirim kembali untuk di proses lebih lanjut di dalam Controller dan baru 

dari Controller data akan ditampilkan di View. 

 

Gambar Model MVC 

5. Implementasi 

Pada framework CodeIgniter, Controller merupakan kumpulan function yang terangkum dalam suatu class. 

View adalah file yang umumnya berisi HTML PHP script yang berfungsi untuk menampilkan di browser. 

Sedangkan Model merupakan modul yang berisi akses ke database. Proses yang terjadi adalah Controller 

melakukan Query ke database melalui Model, kemudian mem-parsing-kan data hasil query tersebut ke View. 

Berikut ini adalah contoh program : 
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class Cinforegtenaga extends Controller 
{ 
  function Cinforegtenaga() 
  { 
    parent::Controller(); 
  } 
  function index($id=0) 
  { 
    $this->load->model('Minforegtenaga','',TRUE); 
    $data['inforegtenaga'] = $this->Minforegtenaga->readInfoRegistrasiTenagaPublish(); 
    $data['main'] = 'vinforegtenaga'; 
    $this->load->vars($data); 
    $this->load->view('vtemplate_regtenaga'); 
  } 
 
  function read($id) 
  { 
    $this->load->model('Minforegtenaga','',TRUE); 
    $data['inforegtenaga'] = $this->Minforegtenaga->readInfoRegistrasiTenaga($id); 
    $data['main'] = 'vinforegtenagaread'; 
    $this->load->vars($data); 
    $this->load->view('vtemplate_regtenaga'); 
  } 
} 

class Minforegtenaga extends Model 
{ 
  var $tablename = 'inforegtenaga'; 
   
  function Minforegtenaga() 
  { 
    parent::Model(); 
  } 
 
  function readInfoRegistrasiTenaga($id) 
  { 
    $options = array('id'=> $id); 
    $qry = $this->db->get_where 
   ($this->tablename,$options); 
    if($qry->num_rows() > 0) 
    { 
        $data = $qry->row_array(); 
    } 
    $qry->free_result(); 
    return $data; 
  } 
 
  function readInfoRegistrasiTenagaPublish($id) 
  { 
    $this->db->where('publish',1); 
    $this->db->order_by("tanggal", "desc"); 
    $qry = $this->db->get($this->tablename); 
    if($qry->num_rows() > 0) 
    { 
        foreach($qry->result_array() as $row) 
        { 
            $data[] = $row; 
        } 
    } 
    $qry->free_result(); 
    return $data; 
  } 
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<?php 
foreach($inforegtenaga as $row) 
{ 
  echo "<span class='judul'>".anchor("cinforegtenaga/read/".$row['id'],$row['judul']) ."</span>"; 
  $tgl = strtotime($row['tanggal']); 
  echo "<span class='tanggal'>".date("d-m-Y",$tgl)."</span><br />"; 
  echo "<span class='isiartikel'> 
  ".$row['isisingkat']."</span>"; 
  echo "<br />".anchor("cinforegtenaga/read/" 
  .$row['id'],"selengkapnya..."); 
  echo "<hr /><br />"; 
} 
?> 


