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Pendahuluan 

CodeIgniter (CI) adalah sebuah PHP  framework yang bersifat terbuka (open 

source). CI awalnya ditulis oleh Rick Ellis, pendiri dan CEO EllisLab.com, 

perusahaan yang mengembangkan CI. Saat ini, CI dikembangkan oleh komunitas 

dan disebarkan ke seluruh dunia dengan lisensi bebas. CI tergolong framework 

dengan ukuran kecil dan cukup mudah dikuasai. 

 

Framework adalah sekumpulan fungsi, class,  dan aturan-aturan. Framework 

memungkinkan kita membangun aplikasi dengan lebih cepat karena sebagai 

pengembang kita hanya berfokus pada pokok permasalahan sedangkan hal 

penunjang lainnya seperti koneksi dengan database, validasi form, GUI, 

keamanan, dsb, umumnya sudah disediakan oleh framework. 

 

Model View Controller (MVC) 

Model View Controller merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam 

pembangunan aplikasi web, berawal pada bahasa pemrograman Small Talk, MVC 
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memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang 

membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian 

yang menjadi kontrol aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun 

suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi yaitu : 

• View, merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu 

aplikasi web bagian ini biasanya berupa file template HTML, yang diatur 

oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan 

data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap 

bagian model. 

• Model, biasanya berhubungan langsung dengan database untuk 

memanipulasi data (insert, update, delete, search), menangani validasi 

dari bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan 

bagian view. 

• Controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian 

model dan bagian view, controller berfungsi untuk menerima request dan 

data dari user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh 

aplikasi. 

 

Gambar 1.  Control Flow arsitektur MVC  
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Secara umum control flow arsitektur MVC1 melakukan hal seperti : 

• Pengguna berinteraksi dengan user interface dengan beberapa cara 

(sebagai contoh, menekan tombol mouse). 

• Controller menangani event input melalui user interface, biasanya via 

registered handler atau callback, kemudian mengkonversi event menjadi 

user action yang tepat dan dapat dimengerti oleh model. 

• Controller memberitahukan kepada model mengenai user action yang 

memungkinkan terjadinya perubahan pada state model. (Sebagai contoh, 

controller meng-update shoping cart user.) 

• Query model digunakan untuk men-generate user interface dengan tepat 

(contohnya, list konten yang ada pada shopping cart). View mendapatkan 

data melalui model, dalam beberapa implementasi, controller memberikan 

instruksi kepada view untuk me-render hasil query. Namun ada juga 

model yang secara otomatis memberitahukan view mengenai perubahan 

state yang membutuhkan update pada tampilan. 

• User Inteface akan menunggu interaksi lebih lanjut dari pengguna, 

dimana akan memulai kembali siklus control flow. 

 

Mengapa CI? 

Ada beberapa kelebihan CodeIgniter (CI) dibandingkan dengan Framework PHP 

lain2 : 

• Performa sangat cepat : salah satu alasan tidak menggunakan framework 

adalah karena eksekusinya yang lebih lambat daripada PHP from the 

scracth, tapi Codeigniter sangat cepat bahkan mungkin bisa dibilang 

codeigniter merupakan framework yang paling cepat dibanding 

framework yang lain. 

• Konfigurasi yang sangat minim (nearly zero configuration)  : tentu saja 

untuk menyesuaikan dengan database dan keleluasaan routing tetap 

diizinkan melakukan konfigurasi dengan mengubah beberapa file 

                                                             
1
 http://www.gradetutorial.com/Articles/Others/arsitektur-mvc 

2
 http://supono.wordpress.com/2010/04/16/codeigniter-framework-php/  
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konfigurasi seperti database.php atau autoload.php, namun untuk 

menggunakan codeigniter dengan setting standar, Anda hanya perlu 

merubah sedikit saja file pada folder config. 

• Banyak komunitas: dengan banyaknya komunitas CI ini, memudahkan 

kita untuk berinteraksi dengan yang lain, baik itu bertanya atau teknologi 

terbaru. 

• Dokumentasi yang sangat lengkap : Setiap paket instalasi codeigniter 

sudah disertai user guide yang sangat bagus dan lengkap untuk dijadikan 

permulaan, bahasanya pun mudah dipahami. 

• Dan banyak lagi yang lainnya. 

 

Instalasi CI 

Untuk memulai CI, Anda harus men-download-nya di www.codeigniter.com . 

Versi terakhir sampai tulisan ini dibuat adalah 2.1.0. 

 

Kebutuhan untuk menjalankan CI adalah web server, misalnya XAMPP , dimana 

sudah memiliki Apache, MySQL dan PHP dalam satu software saja. 

 

Karena berupa folder php, maka instalasi CI, cukup dengan mengekstrak file 

kompresi yang di dapat dari situs www.codeigniter.com dan menempatkannya di 

dalam folder directory web server Anda. 

 

 

Extract dan ganti 

namanya dengan 

CI 
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Kemudian buka config.php di CI\ \application\config. Ganti site url pada 

baris 17 : 

 

 

Ketik http://localhost/ci di browser untuk memanggil CI : 

 

 

Aplikasi “Hello world” di CI 

Langkah-langkah untuk membuat aplikasi perdana dengan CI sebagai berikut : 

1. Pertama-tama kita harus membuat Controller, dengan membuat sebuah 

file dengan nama “hello.php” yang disimpan di \CI\application\controllers. 

Kode programnya sebagai berikut : 

Site url yang 

diganti 

Halaman yang 

muncul jika sukses 
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2. Langkah berikutnya adalah membuat view dengan nama “hello_view.php” 

yang disimpan di \CI\application\views, dengan kode program sebagai 

berikut : 

 

 

3. Sekarang, aplikasi tersebut Anda tes dengan melakukan pemanggilan di 

browser : http://localhost/ci/index.php/hello/index  

 

Keterangan : 

 

views/hello_view.php 
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