
Disini saya akan menjelaskan cara menjalankan program di CI (codeIgniter). 

1. Langkah pertama yaitu mendownload file CI (codeIgniter) yang berukuran 

hanya 2MB. 

2. Melakukan extract pada file CodeIgniter karena pada saat didownload file CI 

(codeIgniter) masih dalam bentuk winrar.  

3.  Mengganti nama file CodeIgniter, disini nama file saya ganti dan sesuaikan 

dengan nama aplikasi yang dibuat yaitu “TELEMEDICINE”. 

4. Menyimpan file CI(codeIgniter) dengan nama baru yaitu “TELEMEDICINE” 

di htdocs seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

5. Melakukan pemanggilan lewat browser, untuk memastikan jika file CI sudah 

terpanggil. Jika berhasil maka akan menghasilkan output seperti dibawah ini. 



6.  Dibawah ini adalah potongan program yang menghasilkan output seperti pada 

gambar di nomor lima. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access 

allowed'); 

?><!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>SELAMAT DATANG</title> 

<style type="text/css"> 

</style> 

</head> 

<body> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<div id="container"> 

<h1>Welcome to CodeIgniter!</h1> 

<div id="body"> 

<p>The page you are looking at is being generated 

dynamically by CodeIgniter.</p> 

<p>If you would like to edit this page you'll find it 

located at:</p> 

<code>application/views/welcome_message.php</code> 

<p>The corresponding controller for this page is found 

at:</p> 

<code>application/controllers/Welcome.php</code> 

<p>If you are exploring CodeIgniter for the very first 

time, you should start by reading the <a 

href="user_guide/">User Guide</a>.</p> 

</div> 

<p class="footer">Page rendered in 

<strong>{elapsed_time}</strong> seconds. <?php echo  

(ENVIRONMENT === 'development') ?  'CodeIgniter Version 

<strong>' . CI_VERSION . '</strong>' : '' ?></p> 

</div> 

</body></html> 



Dibawah ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menggunakan aplikasi 

telemedicine menggunkan framework CI(codeIgniter) studi kasus di salah satu Rumah 

sakit kota Tidore Kepulauan. 

1. Masuk melalui browser dan mengakses url berikut ini 

“rsutidore.000webhostapp.com”. 

2. Setelah berhasil masuk maka pasien, dokter dan admin akan bisa melihat 

halaman utama seperti berikut ini. 

 

3. Jika pasien baru maka disarankan untuk melakukan registrasi agar bisa 

mendapatkan account. Jika pasien lama maka silahkan login dengan username 

dan password yang sudah ada. 



4. Setelah pasien berhasil melakukan login maka pasien bisa melihat halaman 

berikutnya seperti dibawah ini,  yang menunjukan form chatting yang dilakukan 

pasien untuk mengirim gejala penyakit kepada dokter. 

 
5. Gambar dibawah ini menunjukan form dokter untuk membalas pesan masuk 

dari pasien. Disini dokter akan melakukan diagnosa dengan cara melihat gejala 

yang dikirimkan pasien. 

 


