
 

 

Pemrograman Web Dengan PHP 
 
 Seperti telah PCplus janjikan sebelumnya, rubrik pemrograman kali ini akan diisi dengan 
pemrograman web dengan menggunakan skrip PHP. Jika Anda selama ini mengikuti terus pembahasan 
ASP, maka mungkin tidak sulit buat Anda untuk mulai mempelajari PHP. Bagi Anda yang merupakan 
pemula dalam pemrograman juga tidak perlu kuatir, karena PCplus akan berusaha menjelaskan 
penggunaan skrip PHP ini sesederhana mungkin. 
 Skrip PHP ini merupakan saingan berat dari ASP. Pada dasarnya memang cara kerja kedua 
bahasa pemrograman khusus web tersebut memiliki kesamaan, yaitu skrip yang disisipkan pada HTML 
dan dijalankan oleh web server. Perbandingan dari kedua skrip tersebut akan diberikan pada tabel 
berikut ini: 
 

 ASP PHP 
Sistem Operasi Windows Unix dan variannya (termasuk Linux, HP-UX, Solaris, 

FreeBSD), Windows, Mac OS, RISC OS, dan mungkin 
ada yang lain. 

Web Server PWS, IIS Apache, PWS, IIS, Netscape dan iPlanet servers, 
Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, 
OmniHTTPd, dan mungkin ada yang lain. 

Pemilik Lisensi Microsoft Open Source (GPL) 
Bahasa Skrip VBScript, JScript Mirip C atau JavaScript 
Akses database Dapat Dapat 
Output berupa gambar Tidak dapat Dapat 
Objek Built-in Ada Tidak ada 
Delimiter <% …  %> <? … ?>, <?php … ?>, <% … %>, atau dengan tag 

<script language=”php”> ... </script> 
 
 Yang harus diperhatikan adalah perbandingan tersebut dilakukan dalam keadaan standar, 
artinya tanpa penambahan komponen atau modul apapun ke dalam masing-masing bahasa skrip. 
Perbandingan ini tidak bermaksud mengunggulkan yang satu dan merendahkan yang lain karena toh 
masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. 
 Nah, sekarang untuk memulai belajar PHP ini apa saja yang dibutuhkan? Berikut ini adalah 
daftar perangkat – baik keras maupun lunak – yang perlu Anda siapkan untuk belajar PHP: 
 

• 1 unit komputer yang cukup kuat untuk menjalankan sistem operasi Windows 
9x/NT/2000/XP dengan PWS/IIS atau Linux dengan Apache/Xitami web server. 

• Modul PHP. 
• Web browser (boleh apa saja). 
• Teks editor (boleh apa saja). 

 
 Dalam memberikan tutorial tentang PHP ini, PCplus menggunakan dua sistem operasi, yaitu 
Windows 98 dan Linux Red Hat 8.0.  Pada sistem Windows 98 PCplus menggunakan PWS sebagai 
web server sedangkan pada Linux Red Hat 8.0 PCplus menggunakan web server Apache. 
 Yang pertama PCplus akan memberikan tutorial bagaimana menjalankan PHP di Linux RH 8.0.  
Mula-mula Anda harus menginstall modul Apache dan modul PHP di Linux Anda. Anda tidak perlu 
bersusah payah karena kedua modul tersebut telah tersedia pada CD instalasi RedHat dalam bentuk 
rpm. Bila perlu tambahkan modul MySQL karena nantinya akan kita bahas juga mengenai koneksi 
database. Setelah modul-modul tersebut Anda install, buatlah supaya service MySQL dan httpd 
(Apache) diload saat sistem booting. Caranya adalah dengan login sebagai root dan mengetikkan setup 
dari shell sebagai berikut: 



 

 

 
 # setup 
 
 Dengan mengetikkan setup tersebut maka akan muncul aplikasi tool setup utility. Pilih system 
services dan tekan tombol Run Tool. Aktifkan service httpd dan mysqld dengan menekan tombol spasi 
hingga muncul tanda * di depan pilihan httpd dan mysqld. 
 
 Langkah berikutnya adalah mengedit file php.ini yang terletak di /etc. Jika Anda lebih 
menyukai delimiter <? ... ?> daripada delimiter <?php ... ?> dengan alasan lebih praktis, maka edit 
bagian short_open_tag menjadi on. Jika Anda menyukai delimiter ASP (<% ... %>), maka edit bagian 
asp_tags menjadi on. Kemudian edit bagian doc_root dengan memberi nilai “/var/www/html”. 
Direktori /var/www/html adalah root direktori dari web server Apache. 
 Untuk masalah delimiter PHP, jika nantinya aplikasi Anda hendak didistribusikan ke web 
server lain yang mungkin di luar pengawasan Anda sebagai developer, maka sebaiknya Anda 
menggunakan delimiter <?php ... ?> atau tag <script language=”php”> ... </script>, karena tidak semua 
web server mengenal short tag <? ... ?>. (Pada artikel-artikel di PCplus selanjutnya dipilih short tag <? 
... ?> dengan pertimbangan lebih praktis.) 
 Setelah semua itu selesai, restart sistem Anda. Untuk memeriksa apakah instalasi PHP telah 
berhasil, buatlah sebuah file teks yang isinya sebagai berikut: 
 
<? phpinfo() ?> 
 
 Simpan dengan nama info.php dan letakkan pada direktori /var/www/html. Jalankan sebuah 
web browser dan ketikkan http://localhost/info.php pada bagian address. Jika browser memberikan 
tampilan seperti pada gambar 1, maka berarti instalasi Anda berhasil. 
 Untuk distro Linux yang lain, yang mungkin saja tidak tersedia modul Apache dan PHP pada 
CD instalasinya, maka Anda dapat mendownload source code Apache dan PHP untuk kemudian 
menginstallnya pada sistem Anda. Berikut adalah petunjuk singkat bagaimana menginstall kedua 
modul tersebut pada distro Linux Anda. 
 Jika tersedia file rpm untuk Apache, maka langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut: 
 
# rpm -ivh apache-x.x.x.i386.rpm 
 
Simbol x.x.x merupakan bilangan yang menunjukkan versi dari apache yang digunakan. 
Selain itu harus diinstal pula paket development apache. 
 
# rpm –ivh apache-devel-x.x.x.i386.rpm 
 
Setelah itu langkah selanjutnya adalah instalasi PHP. Copykan file ditribusi php-x.x.x.tar.gz atau php-
x.x.x.tar.bz2 ke sebuah direktori sementara, misalnya /temp. Setelah itu ikutilah langkah-langkah 
berikut: 
 
# cd /temp 
# gunzip php-x.x.x.tar.gz atau bzip2 –d php-x.x.x.tar.bz2 
# tar -xvf php-x.tar 
# cd php-4.x.x 
# ./configure --with-apxs 
# make 
# make install 
# cp php.ini-dist /usr/lib/php.ini 



 

 

 
Edit file php.ini dan sesuaikan dengan konfigurasi Linux Anda. 
Edit file httpd.conf atau srm.conf dan tambahkan:   
 
AddType application/x-httpd-php .php 
 
Langkah terakhir adalah merestart Apache. 
 
# /etc/rc.d/init.d/httpd restart 
 
Bagi Anda yang menggunakan distribusi Linux tertentu, mungkin tidak tersedia paket Apache atau 
paket Apache developmentnya dalam bentuk rpm. Untuk itu instalasi harus dilakukan dengan 
mengkompilasi source code paket Apache. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
 
# gunzip apache_1.3.x.tar.gz 
# tar xvf apache_1.3.x.tar 
# gunzip php-x.x.x.tar.gz 
# tar xvf php-x.x.x.tar 
# cd apache_1.3.x 
# ./configure --prefix=/www 
# cd ../php-x.x.x 
# ./configure --with-mysql --with-apache=../apache_1.3.x --enable-track-vars 
# make 
# make install 
# cd ../apache_1.3.x 
# ./configure --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a 
# make 
# make install 
# cp php.ini-dist /usr/lib/php.ini 
 
Edit file php.ini dan sesuaikan dengan konfigurasi Linux Anda. 
Edit file httpd.conf atau srm.conf dan tambahkan:  
 
AddType application/x-httpd-php .php 
 
 Untuk penggunaan PHP di Windows 98/NT/2000 mula-mula Anda harus menginstall PWS/IIS 
terlebih dahulu. PWS terletak pada CD original Windows 98 pada folder x:\add-ons\pws dengan x 
adalah drive cdrom Anda. Jalankan file setup.exe dan ikuti petunjuk yang ada. Sedangkan IIS 
umumnya sudah terinstall untuk Windows NT/2000. Untuk Windows XP, PCplus mohon maaf karena 
belum berkesempatan untuk mencobanya. Web server IIS kemungkinan besar hanya dapat berjalan 
pada Windows XP Profesional dan sampai saat ini PCplus hanya menggunakan Windows XP Home. 
 Setelah itu Anda dapat mendownload modul PHP for Windows di situs www.php.net. Ada dua 
macam modul PHP yang disediakan, yaitu paket distribusi lengkap PHP dalam bentuk zip dan paket 
installer PHP dalam bentuk executable meskipun tidak semua fitur disediakan. Kami sarankan Anda 
download paket installer saja karena ukurannya yang jauh lebih kecil dan dirasa sudah mencukupi 
untuk belajar PHP. Jalankan installer tersebut dan ikuti langkah-langkahnya. 
 Setelah modul PHP terinstall, editlah file php.ini yang terletak di folder windows Anda 
(umumnya di c:\windows). Yang perlu diedit adalah bagian doc_root, berilah nilai "c:\wwwroot" dan 
bagian cgi.force_redirect diubah menjadi off, karena fitur ini hanya berlaku untuk web server Apache. 
 Terakhir adalah memeriksa setting PWS/IIS Anda. Pastikan bahwa home directory web server 



 

 

Anda memiliki akses execute. 
 Untuk memeriksa hasil instalasi Anda, cara yang sama dengan pemeriksaan hasil instalasi di 
Linux dapat dilakukan, yaitu membuat file teks berisikan fungsi phpinfo() sebagai berikut: 
 
<? phpinfo() ?> 
 
 Simpan dengan nama info.php dan letakkan di folder c:\wwwroot. Jalankan web browser Anda 
dan ketikkan http://localhost/info.php. Jika instalasi berhasil, maka Anda akan mendapatkan hasil 
seperti pada gambar 2. 
 Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, sekalipun modul PHP juga tersedia untuk versi 
Windows, akan tetapi ada beberapa fitur-fitur tertentu dari PHP yang hanya dapat berjalan under 
Linux/UNIX, karena bagaimanapun bahasa skrip ini aslinya dikembangkan di atas Linux/UNIX. Pada 
artikel-artikel mendatang jika ada pembahasan mengenai fitur PHP yang ternyata tidak dapat berjalan 
di atas sistem operasi Windows maka PCplus akan memberitahukannya. 
 Selamat belajar PHP. 



 

 

Lebih Lanjut Tentang PHP 
 
 Jika minggu lalu kita telah belajar bagaimana menginstall PHP, minggu ini kita akan mengenal 
lebih lanjut mengenai PHP ini. PHP sendiri merupakan singkatan dari Personal Home Page tools. Skrip 
ini akan membuat suatu aplikasi dapat diintegrasikan ke dalam HTML, sehingga suatu halaman web 
tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server-side berarti pengerjaan skrip 
akan dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke browser. Keunggulannya dari sifatnya 
yang server-side tersebut antara lain: 
 
• Tidak diperlukan kompatibilitas browser atau harus menggunakan browser tertentu, karena 

serverlah yang akan mengerjakan skrip PHP. Hasil yang dikirimkan kembali ke browser umumnya 
bersifat teks atau gambar saja, sehingga pasti dikenal oleh browser apapun. 

• Dapat memanfaatkan sumber-sumber aplikasi yang dimiliki oleh server, misalnya koneksi ke 
database. 

• Skrip tidak dapat “diintip” dengan menggunakan fasilitas view HTML source. 
 
 Sebagai contoh, perhatikan skrip PHP sederhana berikut ini: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Contoh Skrip PHP </TITLE> 
<BODY> 
<? 
Echo “<H1> Hallo, saya skrip PHP </H1>”; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Setelah skrip ini dikerjakan di server, server akan memberikan output kepada browser sebagai 
berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Contoh Skrip PHP </TITLE> 
<BODY> 
<H1> Hallo, saya skrip PHP </H1> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Output inilah yang dieksekusi oleh browser. Dengan output yang berupa tag-tag HTML biasa, 
maka output tersebut pasti dapat dieksekusi oleh browser apapun. Sebagai perbandingan dapat dilihat 
pada gambar 1 dan gambar 2 untuk eksekusi skrip PHP pada Netscape dan pada IE. 
 Jika dibandingkan dengan skrip yang bersifat client-side, misalnya VBScript atau JavaScript, 
maka nampak nyata sifat browser independent tersebut. Perhatikan contoh berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Contoh JavaScript </TITLE> 
<BODY> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 



 

 

document.write ("<H1> Hallo, saya skrip JavaScript </H1>"); 
</SCRIPT> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika skrip tersebut di atas dijalankan pada browser yang tidak mendukung JavaScript, maka 
browser tidak akan memberikan hasil apapun atau malah memunculkan teks yang diapit oleh tag 
<SCRIPT> yaitu “document.write ("<H1> Hallo, saya skrip JavaScript </H1>");”. 
 Misalnya skrip tersebut dijalankan pada NCSA Mosaic 3.0, hasilnya akan nampak seperti 
gambar 3. Namun jika NCSA Mosaic 3.0 tersebut menjalankan skrip PHP ternyata dapat berjalan 
dengan baik (gambar 4). 
 
Kelebihan PHP 
 PHP dapat “melakukan” semua aplikasi program CGI, seperti mengambil nilai form, 
menghasilkan halaman web yang dinamis, mengirim dan menerima cookie. PHP juga dapat 
berkomunikasi dengan layanan-layanan yang menggunakan protokol IMAP, SNMP, NNTP, POP3, 
HTTP, dan lain-lain. Namun tampaknya kelebihan PHP yang paling signifikan adalah kemampuannya 
untuk melakukan koneksi dengan berbagai macam database. Saat ini, database yang didukung oleh 
PHP adalah: 
 

• Adabas D 
• InterBase 
• PostgreSQL  
• dBase 
• FrontBase 
• Solid  
• Empress 
• mSQL 
• Sybase  
• FilePro (read-only) 
• Direct MS-SQL 
• Velocis  
• IBM DB2 
• MySQL 
• Unix dbm  
• Informix 
• Semua database yang mempunyai provider ODBC    
• Ingres 
• Oracle (OCI7 and OCI8) 

 
Struktur Skrip PHP 
 Seperti telah dibahas minggu lalu, skrip PHP ditambahkan ke dalam HTML dengan 
menggunakan delimiter khusus. Delimiter merupakan karakter atau kumpulan karakter yang 
membedakan antara skrip atau tag dengan teks biasa dalam HTML. Seperti kita ketahui, delimiter 
untuk tag HTML adalah karakter < dan >. Untuk PHP, delimiter yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Untuk dokumen SGML/HTML biasa: 
 



 

 

 <? Skrip PHP ?> atau <?php skrip php ?> 
  
2. Untuk dokumen XML: 
 
 <?php skrip PHP ?> 
 
3. Untuk editor yang tidak mendukung PHP: 
 
<script language=”php”> 
 skrip php 
</script> 
 
4. Dapat juga menggunakan delimiter ASP: 
 
<% skrip PHP %> 
 
 Baris-baris pada skrip PHP dipisahkan dengan cara yang sama dengan C atau Perl, yaitu dengan 
menambahkan karakter titik koma (;). Contoh: 
 
<? 
Skrip php; 
Skrip php; 
?> 
 
 Jika terdapat skrip yang hanya terdiri dari satu baris, ada dua gaya penulisan yang dapat 
digunakan: 
 
<? 
Skrip php; 
?> 
 
Atau: 
 
<? Skrip php ?> 
 
 Jika digunakan gaya penulisan yang kedua, tanda titik koma tidak perlu digunakan, karena tag 
penutup ?> sudah menandakan akhir dari skrip tersebut. 
 Untuk menambahkan komentar dalam skrip PHP dapat digunakan gaya C, C++, atau shell 
UNIX. Contoh: 
 
<?php 
    skrip php; // Komentar satu baris gaya C++ 
    /* Komentar yang panjangnya 
       lebih dari satu baris */ 
    skrip php; 
    skrip php; # Komentar gaya shell UNIX 
?> 
 
 Pengenalan struktur PHP ini merupakan dasar dari pelajaran mengenai PHP. Karena itu 
perhatikan baik-baik dan minggu depan kita akan mencoba membuat skrip-skrip PHP sederhana.  



 

 

Skrip dasar PHP 
 
 Sebagai awal dari rangkaian pelajaran PHP di PCplus ini, terlebih dahulu kita akan belajar 
fungsi-fungsi dasar PHP yang nantinya bakal sering digunakan dalam pemrograman dengan PHP. 
 Salah satu fungsi yang paling mendasar dari PHP adalah fungsi echo(). Fungsi echo() digunakan 
untuk menampilkan string yang nantinya akan diterjemahkan oleh browser, entah string tersebut berupa 
teks ataupun tag HTML. Sintaks dari fungsi echo() adalah sebagai berikut: 
 
 echo(string) 
 echo string 
 
 Contoh skrip sederhana menggunakan fungsi echo() adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi echo() </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
echo(“<B>”); 
echo “Hallo, ini adalah output dari fungsi echo()”; 
echo “</B>”; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah skrip tersebut dengan nama fgs_echo.php. Jika dijalankan pada browser hasilnya 
akan nampak seperti pada gambar 1. 
 Jika Anda lihat source code HTML dari skrip tersebut akan tertulis demikian: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi echo() </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<B> Hallo, ini adalah output dari fungsi echo() </B> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Penggunaan fungsi echo() ini terkait erat dengan penggunaan variabel dengan tipe data string. 
Strings merupakan tipe data berupa karakter. Semua karakter dapat dimasukkan ke dalam tipe strings, 
termasuk angka, huruf, maupun karakter-karakter khusus seperti +, -, %, $, &, dan lain-lain. Sedangkan 
sebuah variabel ditandai dengan tanda $ di depannya. Jadi $var1 adalah sebuah variabel dengan nama 
“var1”. 
 Untuk memasukkan string ke dalam sebuah variabel, harus digunakan karakter-karakter sebagai 
berikut: tanda kutip ganda (“), tanda kutip tunggal (‘), atau tanda lebih kecil yang dituliskan sebanyak 
tiga kali (<<<). 
 Perbedaan penggunaan dari ketiga karakter tersebut adalah sebagai berikut: 



 

 

 Jika digunakan tanda kutip ganda (“), maka variabel yang terletak di dalam string tersebut akan 
dinyatakan sebagai nilainya, bukan nama variabelnya. Contoh: 
 
$nama = “Petruk”; 
Echo “Namaku adalah $nama”; 
 
 Hasil dari contoh tersebut adalah “Namaku adalah Petruk”. 
 Untuk menyatakan karakter-karakter tertentu di dalam sebuah string, seperti misalnya tanda 
kutip ganda, tanda ampersand (&), tanda dollar ($), dan lain-lain digunakan karakter backslash (\). 
Karakter seperti ini disebut dengan Escaped Character. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh 
escaped character: 
 

Escaped character Arti 
\n Linefeed 
\r Carriage return 
\t Tab 
\$ $ 
\” “ 
\\ \ 
\& & 
 
Contoh penggunaan escaped character: 
 
Echo “Dia berkata, \”Apa kabar?\””; 
Hasilnya adalah: Dia berkata, “Apa kabar?”; 
 
 Jika digunakan tanda kutip tunggal, maka semua string akan nampak seperti apa adanya yang 
tertulis di dalam tanda kutip tunggal tersebut. Variabel akan tetap dinyatakan sebagai nama 
variabelnya, dan escaped character yang dikenal hanyalah \\ dan \’. Contoh: 
 
$nama = “Petruk”; 
Echo ‘Namaku adalah $nama’; 
 
 Hasil contoh di atas bukanlah “Namaku adalah Petruk”, tetapi “Namaku adalah $nama”. 
 Yang terakhir adalah tanda lebih kecil yang dituliskan sebanyak tiga kali (<<<). Tanda ini 
disebut dengan here doc syntax. Here doc syntax sangat berguna untuk menuliskan string yang 
panjang, karena dapat dipisahkan dalam beberapa baris tapi hasil yang ditampilkan tetap dalam satu 
baris. Variabel akan dinyatakan sebagai isinya. Penggunaan here doc syntax diikuti dengan semacam 
penanda yang dituliskan pada awal dan akhir string. Contoh: 
 
$nama1 = “Petruk”; 
$nama2 = “Bagong”; 
$nama3 = “Gareng”; 
Echo <<<tanda 
Jika namaku adalah $nama1 
maka namamu adalah $nama2 
dan namanya adalah $nama3 
tanda; 
 
 Perhatikan bahwa string yang terletak di dalam here doc syntax tidak perlu menggunakan tanda 



 

 

; pada akhir baris. Untuk lebih memahami penggunaan ketiga macam penggunaan string di atas, akan 
diberikan contoh dalam skrip PHP sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Contoh Skrip PHP </TITLE> 
<BODY> 
<? 
$nama1 = "Petruk"; 
$nama2 = "Bagong"; 
$nama3 = "Gareng"; 
echo "Namaku adalah $nama1 <BR>"; 
echo 'Namanya adalah $nama2'; 
echo "<BR> Dia berkata, \"Apa kabar?\" <BR>"; 
echo <<<tanda 
Jika namaku adalah $nama1 
maka namamu adalah $nama2 
dan namanya adalah $nama3 
tanda; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah skrip tersebut dengan nama string.php. Jika dijalankan pada browser, hasilnya adalah 
seperti gambar 2 berikut. 
 Sekali lagi sebagai pembanding akan diberikan source code HTML yang dihasilkan oleh skrip 
tersebut. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Contoh Skrip PHP </TITLE> 
<BODY> 
Namaku adalah Petruk <BR> 
Namanya adalah $nama2 <BR> 
Dia berkata, "Apa kabar?" <BR> 
Jika namaku adalah Petruk maka namamu adalah Bagong dan namanya adalah Gareng 
</BODY> 
</HTML> 



 

 

Struktur Kontrol If 
 
 Sudah mulai terbiasa dengan PHP? OK, kali ini kita belajar lebih dalam lagi. Minggu ini 
PCplus akan memperkenalkan bagaimana cara skrip PHP mengambil keputusan dengan struktur 
kontrol If. Struktur kontrol If ini memiliki beberapa variasi, yaitu: 
 
If 
If ... Else 
If ... ElseIf ... Else 
 
 Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu If. 
 Struktur kontrol If digunakan untuk mengambil keputusan apabila hanya ada sebuah kondisi 
yang memerlukan pengambilan keputusan. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka skrip program yang 
terletak di dalam blok if akan dieksekusi, sedangkan jika false, maka blok program tersebut akan 
dilewati. Sintaks dari struktur kontrol If adalah sebagai berikut: 
 
If (kondisi) 
 pernyataan; 
 
atau 
 
If (kondisi) { 
 pernyataan; 
 pernyataan; 
} 
 
 Sebagai contoh penggunaan struktur kontrol If ini akan diberikan sebuah skrip yang sederhana 
sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Struktur IF </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$tes = true; 
echo("Nilai \$tes = $tes"); 
echo("<BR>"); 
if ($tes == true) { 
 echo('Teks ini muncul karena nilai $tes = true'); 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpan dengan nama if.php. Jika dijalankan pada browser hasilnya akan nampak seperti 
gambar 1. Jika nilai $tes Anda ganti dengan false, maka yang muncul pada browser hanyalah tulisan 
“Nilai $tes =”. Mengapa demikian? Skrip PHP menggantikan nilai true dengan 1 dan false dengan 0 
atau tidak ada nilai sama sekali. 



 

 

 Perhatikan baik-baik fungsi echo() yang muncul pada skrip tersebut. Ada tiga fungsi echo() 
yang muncul, dua yang pertama menggunakan tanda petik ganda dan yang terakhir menggunakan tanda 
petik tunggal. Anda bisa perhatikan perbedaan yang terjadi pada hasil yang muncul di browser. 
 Perhatikan juga tanda sama dengan pada pernyataan if ($tes == true) ada dua! Hal ini berbeda 
dengan pernyataan pada bagian awal skrip yaitu $tes = true. Pernyataan $tes = true adalah pemberian 
nilai variabel, sehingga tanda sama dengannya hanyalah satu. Tapi pada pernyataan if ($tes == true) 
sifatnya adalah membandingkan apakah nilai $tes adalah true, sehingga tanda sama dengannya ada dua. 
Jangan sampai Anda lupa pada aturan ini, karena PHP mendukung pemberian nilai variabel langsung 
pada sebuah pernyataan. Jadi jika Anda menuliskan if ($tes = true) – hanya dengan satu tanda sama 
dengan – itu sama artinya dengan memberi nilai $tes dengan true. Akibatnya struktur kontrol if tersebut 
akan selalu bernilai true sehingga jalannya skrip secara keseluruhan akan salah. 
 Bentuk kedua dari struktur kontrol if adalah if ... else. Sintaks dari struktur kontrol ini adalah 
sebagai berikut: 
 
If (kondisi) { 
 pernyataan1; 
} else { 
 pernyataan2; 
} 
 
 Penggunaan struktur if ... else mirip dengan penggunaan struktur if, namun memiliki kelebihan 
yaitu alternatif tindakan apabila kondisi yang dihadapi tidak sesuai. Sebagai contoh akan diberikan 
penggunaan skrip PHP untuk menentukan apakah sebuah bilangan bersifat genap atau ganjil. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Struktur IF ... ELSE </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$bilangan = 5; 
$tes = $bilangan % 2; 
if ($tes == 1) { 
 echo("Bilangan $bilangan adalah ganjil"); 
} else { 
 echo("Bilangan $bilangan adalah genap"); 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpan skrip tersebut dengan nama ifelse.php. Jika dijalankan pada browser hasilnya adalah 
seperti pada gambar 2. 
 Pada skrip tersebut terdapat operator dengan karakter persen (%) yang berarti adalah modulus. 
Modulus adalah proses pembagian dua bilangan dengan mengambil sisa pembagian sebagai hasilnya. 
Jadi jika ada persamaan y = 10 % 3, berarti nilai y adalah 1 karena 10 dibagi 3 menghasilkan 3 dengan 
sisa pembagian 1. Dalam skrip di atas penentuan apakah sebuah bilangan merupakan bilangan ganjil 
atau genap adalah dengan membaginya dengan dua. Jika sisa pembagian adalah 1 maka bilangan 
tersebut adalah bilangan ganjil. Jika tidak – artinya sisa pembagian adalah 0 – maka bilangan tersebut 



 

 

adalah bilangan genap. 
 Bentuk ketiga dari struktur kontrol if adalah if ... elseIf ... else. Struktur ini juga hampir sama 
dengan kedua struktur di atas, hanya saja memberikan lebih banyak kemungkinan kondisi dan 
keputusan yang diambil. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
If (kondisi1) { 
 Pernyataan1; 
} Elseif (kondisi2) { 
 Pernyataan2; 
. . . 
} Elseif (kondisiN) { 
 PernyataanN; 
} else { 
 pernyataan; 
} 
 
 Contoh penggunaan If…ElseIf…Else adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> ELSE IF </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$a = 5; 
$b = 7; 
echo("\$a = $a <BR>"); 
echo("\$b = $b <BR>"); 
if ($a < $b) { 
 echo('$a lebih kecil daripada $b'); 
} elseif ($a == $b) { 
 echo('$a sama dengan $b'); 
} else { 
 echo('$a lebih besar daripada $b'); 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah skrip tersebut dengan nama elseif.php. Jika dijalankan pada browser hasilnya akan 
nampak seperti gambar 3. 
 Pada contoh di atas dibandingkan dua buah bilangan yaitu a dan b. Proses pembandingan 
tersebut akan memberikan 3 kemungkinan, yaitu a lebih kecil daripada b, a sama dengan b, dan a lebih 
besar daripada b. 
 Struktur kontrol if juga mengenal bentuk alternatif. Bentuk alternatif tersebut adalah dengan 
mengganti tanda kurung kurawal ({}) dengan tanda titik dua (:) dan di akhir blok ditutup dengan endif. 
Jadi contoh ketiga di atas dapat dituliskan dengan bentuk sebagai berikut: 
 
<HTML> 



 

 

<HEAD> 
<TITLE> ELSE IF </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$a = 5; 
$b = 7; 
echo("\$a = $a <BR>"); 
echo("\$b = $b <BR>"); 
if ($a < $b) : 
 echo('$a lebih kecil daripada $b'); 
elseif ($a == $b) : 
 echo('$a sama dengan $b'); 
else: 
 echo('$a lebih besar daripada $b'); 
endif; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Minggu depan kita lanjutkan dengan bentuk struktur kontrol yang lain. Ciao. 



 

 

Struktur Kontrol While dan Do ... While 
 
 Pada edisi-edisi sebelumnya, struktur kontrol yang diberikan adalah struktur kontrol yang 
bersifat mengambil suatu keputusan apabila alur program dihadang oleh suatu kondisi tertentu yang 
mengharuskan alur program untuk memilih cabang mana yang akan diambil. 
 Jenis struktur kontrol lain yang dimiliki oleh PHP adalah struktur kontrol yang digunakan untuk 
looping atau pengulangan. 
 Struktur kontrol berikutnya yang akan diterangkan adalah While dan Do ... While. Kedua 
struktur kontrol ini memiliki kesamaan yaitu mengulang-ulang suatu blok pernyataan selama suatu 
kondisi bernilai true. Yang menjadikan perbedaan di antara kedua pernyataan tersebut adalah cara 
mengevaluasi kondisi yang diberikan. Struktur kontrol While akan mengevaluasi kondisi pada awal 
suatu pengulangan sedangkan Do ... While akan mengevaluasi kondisi pada akhir suatu pengulangan. 
 Kita mulai dulu dengan While. Sintaks penggunaan struktur kontrol While adalah sebagai 
berikut: 
 
While (kondisi) { 
 Blok Pernyataan; 
} 
 
 Dalam menerangkan penggunaan struktur while ini, PCplus juga akan menerangkan mengenai 
penggunaan operator inkremen/dekremen, sebab struktur while ini berkaitan cukup erat dengan 
operator inkremen/dekremen. Operator inkremen/dekremen berfungsi untuk menambah atau 
mengurangi nilai variabel dengan satu. Operator inkremen dituliskan dengan menambahkan tanda 
tambah (+) sebanyak dua buah disamping kiri atau kanan variabel, sedangkan operator dekremen 
dituliskan dengan menambahkan tanda kurang (-) sebanyak dua buah disamping kiri atau kanan 
variabel. Contoh: 
 
$a++ 
++$a 
$a-- 
--$a 
 
 Operator inkremen/dekremen sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan berikut: 
 
$a = $a + 1 atau $a += 1 
$a = $a – 1 atau $a -= 1 
 
 Jika operator dituliskan di sebelah kiri variabel, maka disebut preinkremen/predekremen, 
sedangkan jika dituliskan di sebelah kanan variabel akan disebut postinkremen/postdekremen. 
 Perbedaan antara postinkremen dengan preinkremen adalah sebagai berikut: 
 Jika digunakan postinkremen, maka nilai variabel tepat pada saat ekspresi tersebut dinyatakan 
masih tetap nilai yang sama, baru kemudian pada langkah berikutnya ditambah dengan satu. Jika 
digunakan preinkremen, maka nilai variabel langsung bertambah satu pada saat ekspresi tersebut 
dinyatakan. Untuk postdekremen dengan predekremen berlaku hal yang sama. Untuk mempermudah 
pemahaman tentang operator ini akan diberikan contoh sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Operator Inkremen/Dekremen </TITLE> 
</HEAD> 



 

 

<BODY> 
<? 
echo "<H3>PostIncrement</H3>"; 
$a = 5; 
echo "Masih 5 -> " . $a++ . "<BR>"; 
echo "Baru menjadi 6 -> " . $a . "<BR>"; 
echo "<H3>PreIncrement</H3>"; 
$a = 5; 
echo "Telah menjadi 6 -> " . ++$a . "<BR>"; 
echo "Tetap 6 -> " . $a . "<BR>"; 
echo "<H3>PostDecrement</H3>"; 
$a = 5; 
echo "Masih 5 -> " . $a-- . "<BR>"; 
echo "Baru menjadi 4 -> " . $a . "<BR>"; 
echo "<H3>PreDecrement</H3>"; 
$a = 5; 
echo "Telah menjadi 4 -> " . --$a . "<BR>"; 
echo "Tetap 4 -> " . $a . "<BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika skrip dijalankan pada browser hasilnya akan nampak seperti pada gambar 1. Perhatikan 
baik-baik urutan skrip dengan hasil yang nampak pada browser. 
 Nah, jika Anda telah memahami tentang inkremen/dekremen, sekarang akan diberikan contoh 
penggunaan while. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> While </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
 
<H3> Cara 1 </H3> 
<PRE> 
$i = 1; 
while ($i <= 10) { 
 print $i++; 
 } 
Hasilnya adalah : 
</PRE> 
  
<? 
$i = 1; 
while ($i <= 10) { 
 print $i++; 
 } 
?> 
 



 

 

<H3> Cara 2 </H3> 
<PRE> 
$i = 1; 
while ($i <= 10) { 
 print $i; 
 $i++ 
 } 
Hasilnya adalah : 
</PRE> 
 
<? 
$i = 1; 
while ($i <= 10) { 
 print $i; 
 $i++; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika skrip di atas dijalankan pada sebuah browser, hasilnya akan nampak seperti pada gambar 2. 
 Untuk struktur Do ... While sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Do { 
 Blok Pernyataan; 
} while kondisi; 
 
 Karena evaluasi kondisi baru dilakukan pada akhir blok pernyataan, maka skrip yang terdapat 
pada blok pernyataan pasti akan dieksekusi terlebih dahulu paling tidak sekali. Baru setelah itu kondisi 
diperiksa. Jika kondisi memenuhi baru blok pernyataan akan diulang lagi, jika tidak maka pengulangan 
akan langsung dihentikan. Berikut akan diberikan contoh penggunaan Do ... While dengan kondisi 
yang sebenarnya tidak memenuhi. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Do While </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$i = 5; 
do { 
 echo "\$i = $i <BR>"; 
 $i++; 
 } 
while ($i < 5); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 



 

 

 Jika skrip tersebut dijalankan, hasilnya terlihat pada gambar 3. 
 Perhatikan hasil yang tampak di browser. Sekalipun kondisi yang diberikan adalah untuk $i < 5, 
akan tetapi nilai $i = 5 akan tetap muncul di browser karena evaluasi dilakukan pada akhir blok 
sedangkan blok pernyataan sudah "terlanjur" dieksekusi sekali. 
 Oleh sebab itu perhatikan baik-baik dalam memilih antara struktur While dengan struktur Do ... 
While. 
 Sampai jumpa minggu depan. 



 

 

Fungsi-Fungsi PHP 
 
 Fungsi merupakan alat bantu pemrograman yang memberikan kemudahan dalam melakukan 
suatu tugas tertentu. Isi dari sebuah fungsi sebenarnya adalah rangkaian dari perintah-perintah 
pemrograman, entah panjang atau pendek, yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi 1 perintah 
saja. Ada begitu banyak fungsi yang disediakan oleh PHP. Selain itu PHP juga menyediakan fitur 
untuk membuat fungsi sendiri (seringkali disebut dengan UDF atau User Defined Function). Mulai dari 
minggu ini PCplus akan memberikan bahasan mengenai fungsi-fungsi built-in yang telah disediakan 
oleh PHP dan nantinya juga akan dibahas mengenai bagaimana membuat UDF. Namun karena begitu 
banyaknya fungsi yang disediakan oleh PHP, PCplus tidak akan membahas semuanya. PCplus hanya 
akan memberikan fungsi-fungsi yang dianggap mendasar dan sering digunakan. Fungsi-fungsi yang 
spesifik untuk kasus tertentu mungkin tidak akan dibahas atau mungkin juga akan dibahas dalam artikel 
lain yang berisi tentang kasus spesifik tadi. Jika Anda ingin mempelajari fungsi-fungsi PHP secara 
lengkap, Anda dapat mendownload dokumentasinya di www.php.net. 
 Kita akan mulai bahasan kita dari fungsi tanggal dan waktu. Fungsi tanggal dan waktu – sesuai 
dengan namanya – digunakan untuk pengolahan tanggal dan waktu. Beberapa fungsi yang akan dibahas 
adalah fungsi checkdate(), fungsi date(), dan fungsi getdate(). 
  
Fungsi checkdate() 
 
 Fungsi checkdate() digunakan untuk memeriksa keabsahan suatu bentuk tanggal gregorian, atau 
bentuk tanggal internasional yang kita anut sekarang. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
 checkdate(bulan, hari, tahun) 
 
 Bulan adalah angka integer 1 sampai dengan 12 yang mewakili bulan Januari sampai dengan 
Desember. 
 Hari adalah angka integer yang menunjukkan hari dalam 1 bulan. Angka yang valid adalah 1 
hingga 30 atau 31 (untuk bulan Februari 1 hingga 28 atau 29). 
 Tahun adalah angka integer yang menunjukkan tahun. Angka yang valid adalah 1 hingga 
32767. 
 
 Contoh penggunaannya dalam skrip PHP adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi CheckDate </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Apakah tanggal 5 Maret 2003 valid? <BR> 
<? 
$tes = checkdate(3,5,2003); 
if ($tes==true) { 
 echo "Ya, tanggal tersebut valid"; 
} else { 
 echo "Tidak, tanggal tersebut tidak valid"; 
} 
?> 
<BR> 



 

 

<BR> 
Apakah tanggal 29 Februari 2003 valid? <BR> 
<? 
$tes = checkdate(2,29,2003); 
if ($tes==true) { 
 echo "Ya, tanggal tersebut valid"; 
} else { 
 echo "Tidak, tanggal tersebut tidak valid"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasil eksekusinya dapat dilihat pada gambar 1. 
 
Fungsi date() 
 
 Fungsi date digunakan untuk menampilkan tanggal dan/atau waktu sekarang. Sintaks 
penggunaannya adalah sebagai berikut: 
 
date(format[,timestamp]) 
 
 Format adalah karakter-karakter yang digunakan untuk memformat tampilan tanggal dan/atau 
waktu. 
 Timestamp adalah waktu yang diukur dari jumlah detik sejak waktu UNIX Epoch, yaitu 1 
Januari 1970, 00:00:00 GMT. Maksudnya adalah jika angka timestamp dituliskan 10 itu berarti tanggal 
yang dimaksud adalah 1 January 1970, 00:00:10 GMT. Waktu ini akan menyesuaikan dengan waktu 
lokal, jadi jika waktu lokal Indonesia adalah GMT +7, maka jika angka timestamp dituliskan 10 itu 
berarti tanggal yang dimaksud adalah 1 January 1970, 07:00:10. Jika timestamp tidak disebutkan, maka 
yang diambil adalah waktu lokal pada saat itu. 
 Karakter-karakter yang digunakan untuk format adalah: 
 
Karakter Arti 
a  "am" atau "pm"  
A  "AM" atau "PM"  
B  Swatch Internet time  
d  Hari dalam satu bulan, 2 digit dengan diawali nol, dari "01" sampai "31"  
D  Hari dalam satu minggu, tekstual, 3 huruf; misal "Fri", “Sun” 
F  Bulan, tekstual, lengkap, misalnya “March”, “May” 
g  Jam, format 12 jam tanpa diawal nol, dari "1" sampai "12"  
G  Jam, format 24 jam tanpa diawal nol, dari "1" sampai "23"  
h  Jam, format 12 jam, dari "01" sampai "12"  
H  Jam, format 24 jam, dari "00" sampai "23"  
i  Menit, dari "00" sampai "59"  
I "1" jika Daylight Savings Time, "0" jika tidak.  
j  Hari dalam satu bulan, tanpa diawali nol, dari "1" to "31"  
l Hari dalam satu minggu, tekstual, lengkap, misalnya "Friday", “Monday”. 
L  Bernilai "1" untuk tahun kabisat, “0” untuk bukan. 
m  Bulan dalam angka "01" sampai "12"  
M  Bulan, tekstual, 3 huruf, misal "Jan", “Mar” 



 

 

n  Bulan dalam angka tanpa diawali nol, dari "1" sampai "12"  
r  Format tanggal RFC 822, misalnya "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200" 
s  Detik, dari "00" sampai "59"  
S  Akhiran yang menunjukkan angka dalam Bahasa Inggris, tekstual, 2 huruf, 

misalnya "th", "nd"  
t  Jumlah hari dalam satu bulan, dari "28" sampai "31"  
T  Setting zona waktu pada komputer, misal "MDT"  
U  Jumlah detik sejak Unix Epoch. 
w  Hari dalam angka untuk satu minggu, "0" untuk Minggu sampai "6" Sabtu. 
Y  Tahun, 4 digit, misal "2001" 
y  Tahun, 2 digit, misal "99" 
z  Hari dalam angka untuk satu tahun; dari "0" sampai "365"  
Z  Setting zona waktu dalam detik, dari "-43200" sampai "43200". Sebelah barat 

UTC bernilai negatif, dan sebelah timur UTC bernilai positif.   
 
 Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Date </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<FONT SIZE=5> 
<? 
echo "Sekarang adalah tanggal "; 
echo date('d-F-Y'); 
echo "<BR>dan jam "; 
echo date('h:i:s A'); 
?> 
</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasilnya nampak seperti gambar 2. 
 
Fungsi getdate() 
 
 Fungsi getdate() digunakan untuk mengambil nilai waktu lokal sekarang atau waktu timestamp 
dan waktu memasukkannya ke dalam array asosiatif. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
getdate([timestamp]) 
 
 Elemen array yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut: 
 

• "minutes" = menit 
• "seconds" = detik 
• "mday" = hari dalam satu bulan 
• "hours" = jam, dalam format 24 jam. 
• "wday" = hari dalam satu minggu, numeris, 0 untuk minggu hingga 6 untuk sabtu 



 

 

• "mon" = bulan, numeris. 
• "year" = tahun, numeris. 
• "yday" = hari dalam satu tahun, misalnya "299" 
• "weekday" = hari dalam satu minggu, tekstual penuh, misalnya "Friday" 
• “month" = bulan, tekstual penuh, misalnya "January" 

 
 Sebagai contoh misalnya ingin dibuat halaman selamat datang yang akan menyapa pengunjung 
dengan salam Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam sesuai dengan waktu saat itu. Skripnya adalah sebagai 
berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Getdate </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<CENTER> 
<H1> 
<? 
$skr = getdate();  
$bulan = $skr['month'];  
$hari = $skr['mday'];  
$tahun = $skr['year'];  
$jam = $skr['hours']; 
if ($jam <= 11) { 
 echo "Selamat Pagi"; 
} elseif ($jam > 11 and $jam <= 15) { 
 echo "Selamat Siang"; 
} elseif ($jam > 15 and $jam <= 18) { 
 echo "Selamat Sore"; 
} elseif ($jam > 18) { 
 echo "Selamat Malam"; 
} 
?> 
</H1> 
<H2> Selamat datang di situs kami </H2> 
<H3> Sekarang adalah tanggal 
<? 
echo "$hari $bulan $tahun"; 
?> 
</H3> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasilnya nampak seperti gambar 3. 



 

 

Fungsi-fungsi String di PHP 
(Sumber: Aplikasi Web Database Dengan PHP dan MySQL, karya Yahya Kurniawan, S.T., penerbit 
Elex Media Komputindo). 
 
 Giliran berikut dari rangkaian fungsi yang kita bahas adalah fungsi-fungsi String, yang 
digunakan untuk mengolah tipe data string atau memberikan tampilan dengan format tertentu. 
Beberapa fungsi-fungsi string yang akan kita bahas adalah: 
 
Fungsi Echo() Dan Print() 
 Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat sering dijumpai dalam PHP, karena fungsi ini 
digunakan untuk menampilkan suatu string atau teks ke browser. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Echo(string) 
Print(string) 
 
 Tentunya Anda sudah tidak asing lagi mengenai penggunaan fungsi-fungsi tersebut, karena 
pada artikel-artikel sebelumnya sudah sangat sering digunakan sebagai contoh. 
 
Fungsi Printf() dan Sprint() 
 Kedua fungsi ini digunakan untuk menampilkan output ke browser dengan format tertentu. 
Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Printf(format[,argumen]) 
Sprintf(format[,argumen]) 
 
 Parameter format selalu ditandai dengan karakter persen (%), kemudian diikuti oleh karakter 
tertentu yang memberikan spesifikasi untuk memberikan hasil dengan format tertentu. Karakter 
pemberi spesifikasi tersebut adalah: 
 
Karakter Keterangan 
b Argumen diperlakukan sebagai integer, dan ditampilkan sebagai angka biner.   
c Argumen diperlakukan sebagai integer, dan ditampilkan sebagai karakter dengan nilai 

ASCIInya.   
d Argumen diperlakukan sebagai integer, dan ditampilkan sebagai angka desimal.   
f Argumen diperlakukan sebagai double, dan ditampilkan sebagai angka floating point.   
o Argumen diperlakukan sebagai integer, dan ditampilkan sebagai bilangan oktal.   
s Argumen diperlakukan dan ditampilkan sebagai string.   
x Argumen diperlakukan sebagai integer dan ditampilkan sebagai angka heksadesimal 

(dengan huruf kecil).   
X Argumen diperlakukan sebagai integer dan ditampilkan sebagai angka heksadesimal 

(dengan huruf besar). 
 
Contoh: 
 
$angka1 = 68.75; 
$angka2 = 54.35; 
$angka = $angka1 + $angka2; 
// echo $angka akan menghasilkan "123.1"; 
$format = sprintf ("%01.2f", $angka); 
// echo $format akan menghasilkan "123.10" 



 

 

 
 Diantara karakter % dan karakter pemberi spesifikasi juga dapat disisipkan angka. Angka di 
depan karakter pemberi spesifikasi menunjukkan jumlah digit atau jumlah karakter (minimum) yang 
akan ditampilkan. Jika ada angka titik, berarti hal tersebut menunjukkan jumlah angka di belakang 
koma. Misalnya “%01.2f” menunjukkan bahwa bilangan tersebut ditampilkan sebagai floating point 
dan harus ada 2 angka di belakang koma yang ditampilkan, “%02d” menunjukkan bahwa bilangan 
tersebut ditampilkan sebagai integer dan harus ada 2 angka yang ditampilkan, jadi jika hanya terdapat 
angka 8, akan diubah menjadi 08. Contoh: 
 
$year = 2001; 
$month = 8; 
$day = 17; 
$tanggal = sprintf ("%04d-%02d-%02d", $year, $month, $day); 
// echo $tanggal akan menghasilkan “2001-08-17” 
 
Fungsi Htmlentities() 
 Fungsi ini digunakan untuk menghentikan proses penerjemaahan tag HTML oleh browser, 
sehingga tag HTML akan dibiarkan muncul seperti apa adanya, tanpa diterjemahkan oleh browser. 
Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Htmlentities(string) 
 
Contoh: 
 
<? 
$str = “<A HREF=’abc.htm’> Klik Di Sini </A>”; 
$result = htmlentities($str); 
echo “$str”; 
echo “$result”; 
?> 
 
 Jika variabel $str langsung dikenai fungsi echo(), maka yang muncul adalah link yang 
bertuliskan “Klik Di Sini”, tapi jika dikenai htmlentities() terlebih dahulu seperti yang ditunjukkan oleh 
variabel $result, maka yang muncul adalah “<A HREF=’abc.htm’> Klik Di Sini </A>”. 
 Hal seperti ini berguna misalnya jika kita hendak menampilkan tutorial penggunaan HTML 
dalam bentuk file HTML juga. Seperti contoh tersebut, misalnya kita hendak memberi pelajaran 
bagaimana membuat sebuah link. Jika hendak menuliskan “<A HREF=’abc.htm’> Klik Di Sini </A>” 
tanpa diterjemahkan oleh browser, maka kita harus menuliskannya sebagai berikut: 
 
&lt; A HREF='abc.htm' &gt; Klik Di Sini &lt; /A &gt; 
 
 Tentunya sangat sulit dan menyita waktu bukan? Htmlentities() akan mempermudah pekerjaan 
kita. 
 
Fungsi Strstr(), Stristr(), dan Strchr() 
 Ketiga fungsi ini digunakan untuk mencari keberadaan suatu string di dalam string lain. 
Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Strstr(tujuan,pencari) 
Stristr(tujuan,pencari) 



 

 

Strchr(tujuan,pencari) 
 
 Dari ketiga fungsi tersebut, hanya stristr() yang tidak bersifat case sensitive. Parameter tujuan 
adalah string yang dicari oleh pencari. Hasil yang didapat adalah mulai dari karakter pencari pertama 
yang ditemukan sampai akhir string tujuan. Jika string pencari tidak terdapat pada string tujuan, maka 
fungsi akan menghasilkan nilai False. 
Contoh: 
 
$email = “user@domain.com”; 
$domain = strstr($email,’@’); 
// echo $domain akan menghasilkan “@domain.com” 
 
Fungsi Strlen() 
 Fungsi ini digunakan untuk mengukur panjang karakter sebuah string. Sintaksnya adalah 
sebagai berikut: 
 
Strlen(string) 
 
Sebuah spasi akan dihitung sebagai sebuah karakter. 
Contoh: 
 
$str = “The quick brown fox jumps over the lazy dog”; 
$pj = strlen($str) 
// variabel $pj bernilai 43 
 
Fungsi Strrev() 
 Fungsi ini digunakan untuk membalik urutan karakter-karakter penyusun string dari depan ke 
belakang menjadi dari belakang ke depan. Dengan kata lain fungsi ini digunakan untuk membaca string 
secara terbalik. 
 
Strrev(string) 
 
Contoh: 
 
$str = “Belajar PHP itu mudah”; 
echo strrev($str); 
// hasilnya adalah “hadum uti PHP rajaleB” 
 
Fungsi Str_replace() 
 Fungsi ini digunakan untuk mengganti suatu string dengan string yang lain. Sintaksnya adalah 
sebagai berikut: 
 
Str_replace(yang_diganti,pengganti,tujuan) 
 
 Parameter yang_diganti menunjukkan string yang akan diganti. 
 Parameter pengganti menunjukkan string yang akan menggantikannya. 
 Parameter tujuan adalah string secara keseluruhan yang didalamnya mengandung string 
yang_diganti. Bisa juga merujuk pada variabel tertentu yang berisi sebuah string. 
 
Contoh: 



 

 

 
$str = “Belajar PHP itu sulit”; 
echo str_replace(“sulit”, “mudah”, $str) 
// hasilnya adalah “Belajar PHP itu mudah” 
 
Fungsi Substr() 
 Fungsi ini digunakan untuk mengambil atau memotong suatu bagian sebuah string dan 
menampilkannya sebagai sebuah string tersendiri. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Substr(string,mulai[,panjang]) 
 
 String akan diambil atau dipotong mulai dari karakter yang terletak pada nomor yang 
ditunjukkan oleh parameter mulai dengan jumlah sebanyak angka yang ditunjukkan oleh parameter 
panjang. 
Contoh: 
 
$rest = substr ("abcdef", 1);    // menghasilkan "bcdef" 
$rest = substr ("abcdef", 1, 3); // menghasilkan "bcd" 
 
 Parameter mulai juga dapat diisi dengan negatif. Jika negatif, maka perhitungan dimulai dari 
karakter yang paling belakang. Contoh: 
 
$rest = substr ("abcdef", -1);    // menghasilkan "f" 
$rest = substr ("abcdef", -2);    // menghasilkan "ef" 
$rest = substr ("abcdef", -3, 1); // menghasilkan "d" 
 
Fungsi Strtolower() dan Strtoupper() 
 Kedua fungsi ini digunakan untuk mengkonversi string menjadi huruf kapital semua atau huruf 
kecil semua. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Strtolower(string) 
Strtoupper(string) 
 
Contoh: 
 
$str = “StrINg inI terDiRi DARi hurUF beSAr dan KECIl”; 
echo strtolower($str); 
// hasilnya adalah: “string ini terdiri dari huruf besar dan kecil” 
echo strtoupper($str); 
// hasilnya adalah: “STRING INI TERDIRI DARI HURUF BESAR DAN KECIL” 
 
Fungsi Strpos() 
 Fungsi ini digunakan untuk mengetahui posisi sebuah string di dalam string yang lain. 
Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Strpos(tujuan,pencari) 
 
 Jika pada string tujuan terdapat lebih dari satu karakter yang dicari oleh karakter pencari, maka 
karakter pertama yang ditemukan yang akan dipakai. Contoh: 
 



 

 

$str = “bambang”; 
$cari = strpos($str,”b”); 
// echo $cari akan menghasilkan 0 
 
 Perhatikan bahwa sangat mudah terjadi kebingungan antara karakter yang ditemukan pada 
posisi ke nol dengan karakter tidak ditemukan. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk 
membedakannya, sebagai berikut: 
 
// pada PHP 4.0b3 dan terbaru: 
$pos = strpos ($str, "b"); 
if ($pos === false) { // perhatikan jumlah tanda = ada 3 
    echo “Tidak ditemukan”; 
} 
 
// pada PHP sebelum 4.0b3: 
$pos = strpos ($str, "b"); 
if (is_string ($pos) && !$pos) { 
    echo “Tidak ditemukan”; 
 
 Mungkin saja Anda bingung, untuk apa sih semua fungsi-fungsi tersebut? Memang saat 
diterangkan fungsi-fungsi tersebut nampaknya hanya untuk main-main string saja, tetapi nanti jika 
pembahasan kita telah masuk lebih dalam dan mulai membangun sebuah aplikasi web, fungsi-fungsi 
tersebut baru akan nampak kegunaannya. Tetapi tidak mungkin membangun suatu aplikasi web tanpa 
belajar dasarnya dulu, bukan? 
 Selamat belajar. 



 

 

Fungsi-fungsi Array di PHP (bagian 1) 
 
 Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai fungsi-fungsi array di PHP, terlebih dahulu 
PCplus akan mengawalinya dengan membahas apa itu array. 
 Array adalah sekumpulan variabel yang mempunyai nama sama tetapi dibedakan oleh indeks. 
Array berguna misalnya dalam suatu pemrograman yang memerlukan beberapa variabel yang akan 
menampung data dengan tipe data yang sama dan akan mendapat perlakuan yang serupa. Nah, daripada 
pusing-pusing memikirkan nama variabel yang berbeda-beda, lebih baik menggunakan satu nama 
variabel tetapi masing-masing dibedakan dengan indeks. 
 Indeks dapat berupa angka atau string. Jika indeks array berbentuk angka, maka array akan 
disebut indexed array (vector), sedangkan jika indeksnya berupa string, maka array akan disebut 
associative array. 
 Aturan penulisan sebuah array adalah sebagai berikut: 
 
$nama_array[no_indeks] atau $nama_array[“str_indeks”] 
 
 Nama_array adalah nama variabel yang digunakan sebagai array. 
 No_indeks adalah nomor indeks untuk vector array. No indeks dimulai dari nol. 
 Str_indeks adalah string yang digunakan sebagai indeks untuk associative array. 
 
 Untuk mendeklarasikan sebuah array dapat digunakan deklarasi eksplisit, artinya langsung 
memberi nilai pada sebuah array, contoh: 
 
$arr[1] = 100 
$arr[“str”] = 250 
 
 Untuk mengeluarkan nilai variabel array dalam fungsi echo digunakan suatu cara tersendiri 
yaitu menggunakan kurung kurawal. Jadi jika dengan variabel biasa dituliskan sebagai berikut: 
 
Echo “Nilai dari variabel adalah $var”; 
 
Maka jika menggunakan array penulisannya adalah sebagai berikut: 
 
Echo “Nilai dari variabel array adalah {$arr[1]}”; 
 
 Pemakaian tanda kurung kurawal ini baru dikenal pada PHP 4, sedangkan pada PHP 3, untuk 
melakukan hal seperti di atas dapat digunakan metoda penggabungan string sebagai berikut: 
 
“Nilai variabel array adalah” . $arr[3]; 
 
 Array yang memiliki sebuah indeks disebut dengan array berdimensi satu, sedangkan array 
dengan indeks lebih dari satu disebut array multi dimensi. Vector array dan associative array dapat 
digabungkan menjadi array multi dimensi, jadi indeks yang digunakan pada tiap dimensi tidak harus 
sama-sama angka atau sama-sama string. 
 Selain dengan deklarasi eksplisit, array juga dapat dideklarasikan dengan fungsi array(). Sintaks 
dari fungsi array() adalah sebagai berikut: 
 
Array(indeks => nilai) atau Array(nilai) 
 
 Jika mengikuti bentuk kedua, maka indeks otomatis akan ditambahkan oleh PHP. Berikut ini 



 

 

akan diberikan contoh penggunaan fungsi array() dengan berbagai variasinya. Perhatikan baik-baik: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
// tanpa menggunakan indeks 
 
$arrayA = array(1,2,3,4,5,6); 
foreach($arrayA as $indeks => $nilai) { 
 echo "\$arrayA[$indeks] => $nilai"; 
 echo "<BR>"; 
} 
echo "<BR> <BR>"; 
 
// menggunakan indeks tapi tidak urut 
 
$arrayB = array(1=>1,3=>2,5=>3,4=>4,0=>5,2=>6); 
foreach($arrayB as $indeks => $nilai) { 
 echo "\$arrayB[$indeks] => $nilai"; 
 echo "<BR>"; 
} 
echo "<BR> <BR>"; 
 
// tidak semua menggunakan indeks, 
// php akan otomatis memberi indeks 
 
$arrayC = array(1=>1,2,3,4,0=>5,6); 
foreach($arrayC as $indeks => $nilai) { 
 echo "\$arrayC[$indeks] => $nilai"; 
 echo "<BR>"; 
} 
echo "<BR> <BR>"; 
 
// array dua dimensi 
// dimensi pertama associative 
// dimensi kedua vector 
 
$duadim = array( 
 "buah" => array(1=>"apel","nangka","semangka"), 
 "angka" => array(1=>1,2,3), 
 "bola" => array(1=>"Juve","Barca","MU") 
); 
foreach($duadim as $k => $v) { 
 $x = 1; 
 foreach($v as $x => $y) { 
  echo "\$duadim[$k] => \$v[$x] => $y <BR>"; 
 $x++; 



 

 

 } 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika skrip tersebut dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti pada gambar 1. 
 Selanjutnya kita akan bahas fungsi-fungsi lain yang digunakan untuk bekerja dengan array. 
 
Fungsi count() dan sizeof() 
 
 Kedua fungsi ini memiliki kegunaan yang sama, yaitu menghitung jumlah elemen yang dimiliki 
oleh sebuah array.  Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
count($array) 
sizeof($array) 
 
Contoh: 
 
$a[0] = 1;  
$a[1] = 3;  
$a[2] = 5;  
$jumlah = count($a); 
//variabel $jumlah akan bernilai 3 
 
$b[“buah”] = “semangka”; 
$b[“sayur”] = “wortel”; 
$b[“daging”] = “ayam”; 
$b[“utama”] = “nasi”; 
$jumlah = sizeof($b); 
//variabel $jumlah akan bernilai 4 
 
Fungsi array_push() 
 
 Fungsi ini digunakan untuk menyisipkan elemen baru ke dalam sebuah array. Elemen baru ini 
disisipkan pada bagian paling akhir. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Array_push($array,nilai[nilai,...]) 
 
Nilai adalah nilai-nilai baru yang akan disisipkan ke dalam array. Contoh: 
 
$buah = array ("jeruk", "pisang"); 
array_push ($buah, "apel", "semangka"); 
// anggota $buah sekarang adalah “jeruk”, “pisang”, ”apel”, “semangka” 
 
Fungsi array_splice() 
 
 Fungsi ini digunakan untuk mengambil/membuang satu atau beberapa elemen array dan 
menggantikannya dengan yang baru. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 



 

 

array_splice ($array, letak [, panjang [, pengganti]]) 
 
 Parameter letak menunjukkan mulai dari elemen ke berapa array tersebut akan diganti/dibuang. 
Jika nilainya positif, maka elemen dihitung dari depan, jika negatif, maka elemen dihitung dari 
belakang. 
 Parameter panjang – jika nilainya positif – menunjukkan jumlah elemen yang akan 
diganti/dibuang. Jika negatif, maka jumlah elemen yang tertinggal (tidak diganti/dibuang) dihitung dari 
belakang sejumlah nilai parameter panjang. Jika parameter panjang tidak disebutkan, maka elemen 
array mulai dari yang ditunjukkan parameter letak sampai ke elemen terakhir akan diganti/dibuang. 
 Parameter pengganti adalah merupakan nilai-nilai yang menggantikan elemen-elemen yang 
telah dibuang. 
 Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
echo "Anggota array awal adalah: <BR>"; 
$input = array ("red", "green", "blue", "yellow"); 
print_r($input); 
echo "<BR>"; 
echo "<BR>"; 
 
echo "array_splice(\$input,2)"; 
echo "<BR>"; 
$input = array ("red", "green", "blue", "yellow"); 
array_splice ($input, 2); 
print_r($input); 
echo "<BR>"; 
echo "<BR>"; 
 
echo "array_splice(\$input,1,-1)"; 
echo "<BR>"; 
$input = array ("red", "green", "blue", "yellow"); 
array_splice ($input, 1, -1); 
print_r($input); 
echo "<BR>"; 
echo "<BR>"; 
 
echo "array_splice(\$input,1, count(\$input), \"orange\")"; 
echo "<BR>"; 
$input = array ("red", "green", "blue", "yellow"); 
array_splice ($input, 1, count($input), "orange"); 
print_r($input); 
echo "<BR>"; 
echo "<BR>"; 
 



 

 

echo "array_splice(\$input,-1,1, array(\"black\",\"maroon\"))"; 
echo "<BR>"; 
$input = array ("red", "green", "blue", "yellow"); 
array_splice ($input, -1, 1, array("black", "maroon")); 
print_r($input); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 Jika dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti gambar 2. 



 

 

Fungsi-fungsi Array di PHP (bagian 2) 
 
 Minggu lalu Anda telah belajar mengenai array dan beberapa fungsi dasarnya. Sekarang 
pembahasan kita akan meningkat menuju ke fungsi-fungsi array PHP yang lebih jauh lagi. Fungsi-
fungsi tersebut adalah: 
 
Fungsi is_array() 
  Fungsi is_array() digunakan untuk memeriksa apakah sebuah variabel merupakan array atau 
bukan. Jika sebuah variabel merupakan array, fungsi ini akan menghasilkan nilai true dan jika bukan 
array akan menghasilkan nilai false. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Is_array(variabel) 
 
Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$var = array(1,2,3,4,5,6,7); 
$tes = is_array($var); 
if ($tes == false) { 
 $teks = "bukan"; 
} else { 
 $teks = ""; 
} 
echo "\$var = array(1,2,3,4,5,6,7);"; 
echo "<BR>"; 
echo "Variabel \$var $teks merupakan array"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada contoh ini karena variabel $var dideklarasikan sebagai array, maka hasil yang diberikan 
adalah teks “Variabel $var merupakan array”. Jika seandainya variabel $var dideklarasikan sebagai 
$var = “array”, maka hasilnya adalah “Variabel $var bukan merupakan array”, cuma isinya saja yang 
berupa teks “array”. 
 
Fungsi list() 
 Fungsi list() digunakan untuk mengambil komponen-komponen array sebagai variabel-variabel 
yang terpisah. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
List($komp1, $komp2, ... , $kompn) = array 
 
 Jumlah variabel $komp harus sama dengan atau kurang dari jumlah komponen yang dimiliki 
array. Contoh: 
 
<HTML> 



 

 

<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$liga = array('Juventus','Arsenal','Valencia'); 
list($italia, $inggris, $spanyol) = $liga; 
echo "Juara liga 2001/2002:"; 
echo "<BR>"; 
echo "Liga Italia: $italia"; 
echo "<BR>"; 
echo "Liga Inggris: $inggris"; 
echo "<BR>"; 
echo "Liga Spanyol: $spanyol"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika skrip tersebut dijalankan pada browser hasilnya akan seperti gambar 1. 
 Pada contoh tersebut $liga merupakan array dengan tiga komponen, yaitu “Juventus”, 
“Arsenal”, dan “Valencia”. Jika ketiga komponen tersebut ingin dimasukkan ke dalam variabel 
tersendiri, maka fungsi list harus memberikan tiga buah variabel untuk menampung ketiga komponen 
tersebut. Fungsi list tidak harus “menangkap” ketiga komponen tersebut, melainkan dapat kurang dari 
itu. Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$liga = array('Juventus','Arsenal','Valencia'); 
list($italia, , $spanyol) = $liga; 
echo "Juara liga 2001/2002:"; 
echo "<BR>"; 
echo "Liga Italia: $italia"; 
echo "<BR>"; 
echo "Liga Spanyol: $spanyol"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Contoh kedua ini hanya menangkap komponen pertama dan ketiga. Perhatikan bahwa harus 
terdapat spasi kosong dan dua buah koma di antara variabel yang menangkap komponen pertama dan 
ketiga. Tempat kosong tersebut adalah tempat yang seharusnya diisi oleh variabel yang akan 
menangkap komponen kedua. 
 
Fungsi split() 
 Fungsi split digunakan untuk memecah suatu string menjadi array berdasarkan karakter 
pemisah tertentu. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 



 

 

 
Split(karakter, teks, [batas]) 
 
 Karakter adalah karakter yang digunakan untuk memisahkan array. 
 Teks adalah string yang akan dipecah menjadi array. 
 Batas adalah jumlah komponen yang akan dihasilkan. 
 
Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$tgl = "03/07/1973"; 
list($bln, $hari, $thn) = split("/", $tgl); 
echo "Hari = $hari"; 
echo "<BR>"; 
echo "Bulan = $bln"; 
echo "<BR>"; 
echo "Tahun = $thn"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser hasilnya akan nampak seperti gambar 2. 
 Pada contoh tersebut variabel $tgl berisi string “03/07/1973”. Dengan fungsi split, variabel $tgl 
tersebut dipecah menjadi array dengan karakter pemisah “/”, sehingga menjadi sebuah array dengan 
komponen “03”, “07”, “1973”. Komponen array ini kemudian ditampung ke dalam 3 buah variabel 
dengan fungsi list. 
 Fungsi list juga dapat menggunakan regular ekspression. Sebagai contoh, karena orang dapat 
menuliskan tanggal dengan berbagai macam cara, misalnya 03/07/1973, 03-07-1973, 03.07.1973, maka 
karakter pemisah dalam fungsi split harus dapat mengantisipasi perbedaan-perbedaan tersebut, 
sehingga penggunaanya adalah sebagai berikut: 
 
list($bln, $hari, $thn) = split("[/.-]", $tgl); 
 
 Fungsi split() identik dengan fungsi explode(). 
 
Fungsi join() 
 Fungsi ini pada prinsipnya adalah kebalikan fungsi split(), yaitu digunakan untuk 
mengumpulkan komponen-komponen array menjadi suatu string. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Join(karakter, array) 
 
 Karakter adalah karakter yang digunakan untuk “merekatkan” komponen-komponen array. 
 Contoh: 
 
<HTML> 



 

 

<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$var = array('03', '07', '1973'); 
$tgl = join("/", $var); 
echo "$tgl"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Fungsi join() identik dengan fungsi implode(). 
 
Fungsi in_array() 
 Fungsi in_array() digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai tertentu terdapat sebagai 
komponen di dalam sebuah array. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
In_array(cari, array, [tipe]) 
 
 Cari adalah nilai yang akan dicari apakah terdapat pada sebuah array. 
 Tipe adalah boolean yang mengindikasikan apakah tipe data akan disertakan dalam pencarian. 
Jika suatu nilai ditemukan tapi tipe datanya tidak sama, maka fungsi in_array() dianggap gagal. 
 Fungsi ini bersifat case-sensitive. 
 
Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$os = array("Windows", "Linux", "Unix", "Mac"); 
print_r($os); 
$cari = "Windows"; 
if (in_array($cari, $os)) { 
 echo "OS $cari ada di dalam array"; 
} else { 
 echo "OS $cari tidak ada di dalam array"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika tipe disertakan contohnya adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 



 

 

</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$a = array('1.10', 12.4, 1.13); 
 
if (in_array('12.4', $a, TRUE)) { 
 echo "String \"12.4\" ada di dalam array"; 
} else { 
 echo "String \"12.4\" tidak ada di dalam array"; 
} 
echo "<BR>"; 
if (in_array(1.13, $a, TRUE)) { 
 echo "Bilangan 1.13 ada di dalam array"; 
} else { 
 echo "Bilangan 1.13 tidak ada di dalam array"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada contoh kedua ini, yang ditemukan adalah bilangan 1.13, sedangkan string “12.4” tidak 
ditemukan karena pada array merupakan bilangan, bukan array. 



 

 

Fungsi-fungsi Array di PHP (bagian 3-habis) 
 
 Artikel ini akan menutup jumpa kita dalam pembahasan mengenai fungsi-fungsi Array. Minggu 
depan kita akan belajar mengenai hal lain. Dalam tiga artikel ini tentu saja tidak semua fungsi array 
dapat dibahas, tapi PCplus berusaha menjelaskan fungsi-fungsi yang paling mendasar dan sering 
dipakai. Fungsi selengkapnya dapat Anda baca pada PHP manual yang dapat didownload di 
www.php.net. 
 Fungsi-fungsi yang akan dibahas kali ini adalah: 
 
Fungsi array_merge() 
 
 Kita tentu sudah sering mendengar kata merger. Merger dari dua bank berarti dua bank 
bergabung menjadi satu bank di bawah bendera salah satu bank atau mengibarkan bendera dengan 
nama lain. Demikian pula dengan fungsi array_merge(). Fungsi array_merge() akan memerger dua 
buah array atau lebih menjadi sebuah array. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Array_merge(array1, array2 [, ...., arrayn]) 
 
 Dalam proses merger ini ada ketentuan yang harus diikuti. Jika indeks array berupa string dan 
pada array-array yang digabung terdapat indeks array yang sama, maka nilai array yang digabungkan 
terakhir akan menggantikan nilai array sebelumnya. Hal ini tidak berlaku jika indeksnya numeris. Jika 
terdapat array dengan indeks numeris sama, maka array tetap digabungkan dan pemilik indeks sama 
pada array yang digabungkan terakhir akan diberi indeks berbeda. 
 Agar memudahkan pengertian terhadap ketentuan tersebut perhatikan contoh berikut ini: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$array1 = array("warna"=>"merah",1=>5,2=>10); 
$array2 = array("warna"=>"biru",1=>3,2=>7,3=>73); 
$merger = array_merge($array1,$array2); 
echo "Isi array1 adalah : <BR>"; 
print_r($array1); 
echo "<BR>"; 
echo "Isi array2 adalah : <BR>"; 
print_r($array2); 
echo "<BR>"; 
echo "Setelah dimerge : <BR>"; 
print_r($merger); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser hasilnya akan nampak seperti gambar 1. 
 Perhatikan bahwa pada array yang akan digabungkan terdapat nilai dengan indeks sama, yaitu 
“warna”, 1, dan 2. Setelah dimerge, nilai array dengan indeks “warna” yang muncul adalah yang 



 

 

terakhir, yaitu “biru”, sedangkan indeks dengan nilai numeris akan digabungkan dan diberi indeks 
berbeda. Dengan demikian array hasil merger adalah sebagai berikut: 
 
Array 
( 
 [warna] => biru 
 [0] => 5 
 [1] => 10 
 [2] => 3 
 [3] => 7 
 [4] => 73 
) 
 
 Jika urutan merger dibalik, yaitu array2 dulu baru array1, maka hasil yang akan diberikan 
adalah sebagai berikut: 
 
Array 
( 
 [warna] => merah 
 [0] => 3 
 [1] => 7 
 [2] => 73 
 [3] => 5 
 [4] => 10 
) 
 
Fungsi array_merge_recursive() 
 
 Fungsi ini mirip dengan fungsi array_merge(), hanya saja jika terdapat array dengan indeks 
string yang sama, nilai-nilai dengan indeks yang sama tersebut tidak saling menggantikan, melainkan 
akan ditata menjadi array tersendiri. Jadi jika contoh di atas kita ganti dengan fungsi 
array_merge_recursive(), hasil yang akan didapatkan adalah sebagai berikut: 
 
Array 
( 
 [warna] => Array 
  ( 
   [0] => merah 
   [1] => biru 
  ) 
 [0] => 5 
 [1] => 10 
 [2] => 3 
 [3] => 7 
 [4] => 73 
) 
 
CATATAN UNTUK REDAKSI: 
Mohon bagian yang menunjukkan array ini tidak ditampilkan sebagai kolom, tapi mungkin ditampilkan 
pada area tersendiri agar susunannya bisa tetap seperti yang terlihat di atas. 



 

 

 
 Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi array_merge_recursive() untuk array dengan 
dimensi lebih dari satu. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$array1 = array ("warna" => array ("favorit" => "merah"), 5); 
$array2 = array (10, "warna" => array ("favorit" => "biru", "putih")); 
$merger = array_merge_recursive($array1,$array2); 
echo "Isi array1 adalah : <BR>"; 
print_r($array1); 
echo "<BR>"; 
echo "Isi array2 adalah : <BR>"; 
print_r($array2); 
echo "<BR>"; 
echo "Setelah dimerge : <BR>"; 
print_r($merger); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasil yang diberikan oleh contoh ini adalah sebagai berikut: 
 
Array 
( 
 [warna] => Array 
  ( 
   [favorit] => Array 
    ( 
     [0] => merah 
     [1] => biru 
    ) 
   [0] => putih 
  ) 
 [0] => 5 
 [1] => 10 
) 
 
Fungsi sort() 
 
 Fungsi sort digunakan untuk mengurutkan nilai array baik secara alfabetis maupun numeris. 
Urutan numeris adalah dari yang terkecil menjadi yang terbesar, sedangkan urutan secara alfabetis 
adalah dari A ke Z. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Sort(array[,sort_flags]) 



 

 

 
 Sort_flags adalah cara pengurutan yang digunakan. Nilai yang mungkin dari sort_flags adalah 
sebagai berikut: 
 

• SORT_REGULAR = 0, mengurutkan item secara normal. 
• SORT_NUMERIC = 1, mengurutkan item secara numeris. 
• SORT_STRING = 3, mengurutkan item secara string. 

 
Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$mobil = array("toyota","opel","nissan","bmw","peugeot"); 
echo "Sebelum diurutkan : <BR>"; 
print_r($mobil); 
echo "<BR>"; 
echo "Setelah diurutkan : <BR>"; 
sort($mobil,0); 
print_r($mobil); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasilnya dapat dilihat pada gambar 2. 
 
Fungsi array_reverse() 
 
 Fungsi ini digunakan untuk membalik urutan array. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
Array_reverse(array[,preserve_keys]) 
 
 Preserve_keys adalah nilai boolean yang menentukan apakah nilai array tetap dilekatkan pada 
indeksnya atau tidak. Nilai default adalah false. Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Array </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$klub = array("Juventus", "MU", "Barcelona", "Muenchen"); 
echo "Sebelum diurutkan :"; 
echo "<BR>"; 
print_r($klub); 



 

 

echo "<BR> Diurutkan tanpa preserve key: <BR>"; 
$klub = array_reverse($klub); 
print_r($klub); 
echo "<BR> Diurutkan dengan preserve key: <BR>"; 
$klub = array("Juventus", "MU", "Barcelona", "Muenchen"); 
$klub = array_reverse($klub,TRUE); 
print_r($klub); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasilnya dapat dilihat pada gambar 3. 



 

 

Fungsi-fungsi Matematika di PHP 
 
 Yang namanya matematika nampaknya tidak bisa lepas dari pemrograman komputer, demikian 
pula sebaliknya. Nampaknya mustahil sebuah pemrograman komputer bisa “hidup” tanpa adanya nafas 
matematika yang terkandung di dalamnya. 
 Demikian pula dengan PHP yang sedang kita pelajari ini. Segepok fungsi matematika telah 
tersedia dalam dompet si PHP ini. Tapi sebelum lebih jauh mendalami tentang fungsi-fungsi 
matematika dalam PHP, terlebih dahulu akan diberikan daftar konstanta-konstanta yang diperlukan 
dalam perhitungan-perhitungan matematika. Berikut adalah konstanta-konstanta tersebut. 
 
Konstanta Nilai Keterangan 
M_PI 3.14159265358979323846 Pi, yang umumnya digunakan dalam perhitungan luas 

lingkaran. **) 
M_E 2.7182818284590452354 e, atau dikenal pula dengan bilangan natural. 
M_LOG2E 1.4426950408889634074 2log e, atau logaritma e dengan basis bilangan 2. 
M_LOG10E 0.43429448190325182765 log e, atau logaritma e. 
M_LN2 0.69314718055994530942 ln 2, atau logaritma natural 2. 
M_LN10 2.30258509299404568402 ln 10, atau logaritma natural 10 
M_PI_2 1.57079632679489661923 pi/2 
M_PI_4 0.78539816339744830962 pi/4 
M_1_PI 0.31830988618379067154 1/pi 
M_2_PI 0.63661977236758134308 2/pi 
M_SQRTPI 1.77245385090551602729 Akar pi *) 
M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 2/akar pi 
M_SQRT2 1.41421356237309504880 Akar 2 
M_SQRT3 1.73205080756887729352 Akar 3 *) 
M_SQRT1_2 0.70710678118654752440 1/akar 2 
M_LNPI 1.14472988584940017414 ln pi *) 
M_EULER 0.57721566490153286061 Konstanta Euler *) 
 
 Hanya M_PI yang terdapat pada semua versi PHP. Konstanta yang lain baru terdapat pada PHP 
versi 4.0.0, sedangkan yang diberi tanda *) baru terdapat pada versi 4.0.2. 
 Nah, sekarang mari kita bahas fungsi-fungsi matematika dalam PHP. Secara garis besar fungsi-
fungsi matematika dalam PHP dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu: 
 

• Fungsi-fungsi Trigonometri 
• Fungsi-fungsi Pangkat dan Logaritma 
• Fungsi-fungsi Base n 
• Fungsi lain-lain 

 
Fungsi-fungsi Trigonometri 
 Fungsi-fungsi trigonometri merupakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan ilmu 
trigonometri, yaitu ilmu sudut-sudut segitiga. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 
 

• sin(sudut), mengambil nilai sinus sebuah sudut. 
• cos(sudut), mengambil nilai cosinus sebuah sudut. 
• tan(sudut), mengambil nilai tangen sebuah sudut. 
• asin(sudut), mengambil nilai arcus sinus sebuah sudut. 
• acos(sudut), mengambil nilai arcus cosinus sebuah sudut. 



 

 

• atan(sudut), mengambil nilai arcus tangen sebuah sudut. 
• deg2rad(x), mengubah derajat menjadi radian. 
• rad2deg(x), mengubah radian menjadi derajat. 

 
 Nilai sudut yang akan diolah harus dinyatakan dalam radian. 
 Berikut adalah penggunaan fungsi-fungsi tersebut dalam skrip PHP. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Trigonometri </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Pada sebuah segitiga, salah satu kaki sudutnya adalah 45 &deg; 
<BR> 
<? 
$a = deg2rad(45); 
echo "Dalam radian, 45 &deg; adalah $a radian. <BR>"; 
$x = sin($a); 
$y = cos($a); 
$z = tan($a); 
echo "sin($a) = $x <BR>"; 
echo "cos($a) = $y <BR>"; 
echo "tan($a) = $z <BR>"; 
$p = asin($x); 
$q = acos($y); 
$r = atan($z); 
echo "Jika nilai-nilai tsb dikembalikan ke radian: <BR>"; 
echo "asin($x) = $p <BR>"; 
echo "acos($y) = $q <BR>"; 
echo "atan($z) = $r <BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasil yang diberikan jika skrip tersebut dijalankan pada browser akan nampak seperti gambar 1. 
 
Fungsi-fungsi Pangkat dan Logaritma 
 Fungsi-fungsi Pangkat dan Logaritma digunakan untuk perhitungan-perhitungan yang 
berhubungan dengan pangkat dan logaritma. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 
 

• pow($x,$y), digunakan untuk memangkatkan $x dengan $y. 
• exp($x), digunakan untuk memangkatkan e dengan $x. 
• log($x), digunakan untuk mengambil nilai logaritma naturalis $x. 
• log10($x), digunakan untuk mengambil nilai logaritma $x. 
• sqrt($x), digunakan untuk mencari akar $x. 

 
 Harap diperhatikan bahwa logaritma naturalis justru ditulis dengan log(), sedangkan untuk 
logaritma biasa ditulis dengan log10. 
 Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut: 
 



 

 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Pangkat dan Logaritma </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$a = pow(2,10); 
$b = exp(2); 
$c = log(10); 
$d = log10(10); 
$e = sqrt(100); 
echo "2 pangkat 10 = $a <BR>"; 
echo "e pangkat 2 = $b <BR>"; 
echo "ln 10 = $c <BR>"; 
echo "log 10 = $d <BR>"; 
echo "akar 100 = $e"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasilnya nampak seperti gambar 2. 
 
 Bagaimana seandainya jika kita ingin mengambil logaritma dengan basis bilangan selain e atau 
10? Kita dapat memanfaatkan hukum yang terdapat pada logaritma sebagai berikut: 
 
alog b = (plog b)/(plog a)  (persamaan 1) 
 
 Dengan nilai p adalah bebas. 
 Karena nilai p bebas, maka sebaiknya diganti dengan nilai 10, karena jika 10 yang digunakan 
sebagai basis logaritma tidak perlu dituliskan dalam persamaan, sehingga persamaan 1 dapat dituliskan 
sebagai berikut: 
 
alog b = (log b)/(log a)  (persamaan 2) 
 
 Atau dapat juga dengan logaritma naturalis: 
 
alog b = (ln b)/(ln a)   (persamaan 3) 
 
 Contoh penggunaan hukum tersebut dalam skrip PHP adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Pangkat dan Logaritma </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$a = log(4) / log(2); 
echo "<SUP> 2 </SUP> log 4 = "; 



 

 

echo $a; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Fungsi-fungsi Base n 
 Fungsi-fungsi Base n digunakan untuk konversi suatu bilangan kepada bilangan berbasis n. 
Fungsi-fungsi tersebut adalah: 
 

• base_convert(x,y,z), yang mengubah bilangan x dari berbasis y menjadi berbasis z. 
• decbin(x), yang mengubah bilangan berbasis 10 menjadi berbasis 2. 
• dechex(x), yang mengubah bilangan berbasis 10 menjadi berbasis 16. 
• decoct(x), yang mengubah bilangan berbasis 10 menjadi berbasis 8. 
• bindec(), yang mengubah bilangan berbasis 2 menjadi berbasis 10. 
• hexdec(), yang mengubah bilangan berbasis 16 menjadi berbasis 10. 
• octdect(), yang mengubah bilangan berbasis 8 menjadi berbasis 10. 

 
Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Base n </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$a = 73; 
$b = base_convert($a,10,3); 
$c = decbin($a); 
$d = dechex($a); 
$e = decoct($a); 
echo "Angka $a dalam bilangan basis 3 adalah = $b <BR>"; 
echo "Angka $a dalam bilangan basis 2 adalah = $c <BR>"; 
echo "Angka $a dalam bilangan basis 16 adalah = $d <BR>"; 
echo "Angka $a dalam bilangan basis 8 adalah = $e <BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti gambar 3. 
 
Fungsi-fungsi Matematika Lain 
 Beberapa fungsi matematika lain yang dikenal PHP adalah: 
 

• abs(x), mengambil nilai absolut x. 
• ceil(x), membulatkan sebuah pecahan x ke atas. 
• floor(x), membulatkan sebuah pecahan x ke bawah. 
• round(x,y), membulatkan sebuah pecahan x sampai y angka di belakang koma. 
• pi(), mengambil nilai pi, yaitu kira-kira 3.14159265358979323846 atau sama dengan konstanta 

M_PI. 



 

 

• number_format(x,y,k,r), menuliskan bilangan x dengan format y angka di belakang koma, 
dengan koma diganti dengan karakter k dan pemisah ribuan diganti dengan karakter r. 

 
Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Other </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$a = 5; 
$b = -5; 
$c = abs($a); 
$d = abs($b); 
echo "abs(5) = abs(-5) = $c <BR>"; 
$e = ceil(4.25); 
echo "ceil(4.25) = $e <BR>"; 
$f = floor(4.25); 
echo "floor(4.25) = $f <BR>"; 
$g = round(3.6); 
echo "round(3.6) = $g <BR>"; 
$h = round(3.5853, 2); 
echo "round(3.5853, 2) = $h"; 
echo " (sampai 2 digit di belakang koma) <BR>"; 
$pi = pi(); 
echo "Nilai pi adalah = $pi <BR>"; 
$format1 = number_format(1234567.890); 
$format2 = number_format(1234567.890,3); 
$format3 = number_format(1234567.890,3,'/','*'); 
echo "Format bilangan pada PHP = <BR>"; 
echo "Format 1 = $format1 <BR>"; 
echo "Format 2 = $format2 <BR>"; 
echo "Format 3 = $format3 <BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti gambar 4. 
 Selamat belajar. 



 

 

Fungsi bilangan acak 
 Fungsi bilangan acak digunakan untuk menghasilkan bilangan acak (random). Ada dua 
kelompok fungsi bilangan acak, yaitu fungsi bilangan acak biasa dan fungsi bilangan acak yang lebih 
baik. 
 Yang termasuk ke dalam fungsi bilangan acak biasa adalah: 
 

• rand(), digunakan untuk menghasilkan bilangan acak. 
• srand(), digunakan untuk memberikan nilai awal (seed) pada fungsi rand(). 
• getrandmax(), digunakan untuk mengambil nilai maksimum yang mungkin dari sebuah 

bilangan acak. 
 
 Sejak PHP 4.2.0, srand() tidak lagi diperlukan untuk memberikan nilai seed pada fungsi rand(). 
 Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Randomizer </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Berikut ini adalah beberapa bilangan acak yang dihasilkan oleh PHP <BR> 
<? 
$a = rand(); 
echo "Bilangan acak pertama = $a"; 
echo "<BR>"; 
$b = rand(); 
echo "Bilangan acak kedua = $b"; 
echo "<BR>"; 
$c = rand(); 
echo "Bilangan acak ketiga = $c"; 
echo "<BR>"; 
$max = getrandmax(); 
echo "Nilai maksimum bilangan acak = $max"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti gambar 1. 
 
 Selanjutnya yang termasuk ke dalam fungsi bilangan acak yang lebih baik adalah: 
 

• mt_rand(), digunakan untuk menghasilkan bilangan acak. 
• mt_srand(), digunakan untuk memberikan nilai awal (seed) pada fungsi mt_rand(). 
• mt_getrandmax(), digunakan untuk mengambil nilai maksimum yang mungkin dari sebuah 

bilangan acak. 
 
 Sejak PHP 4.2.0, mt_srand() tidak lagi diperlukan untuk memberikan nilai seed pada fungsi 
mt_rand(). 
 Fungsi ini disebut lebih baik karena menggunakan karakteristik Mersenne Twister 
(http://www.math.keio.ac.jp/~matumoto/emt.html). Karakteristik ini menghasilkan bilangan acak yang 
cocok untuk beberapa pekerjaan cryptography dan empat kali lebih cepat daripada fungsi bilangan acak 



 

 

biasa. 
 Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Randomizer </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Berikut ini adalah beberapa bilangan acak berkarakteristik Mersenne Twister yang dihasilkan oleh PHP 
<BR> 
<? 
$a = mt_rand(); 
echo "Bilangan acak pertama = $a"; 
echo "<BR>"; 
$b = mt_rand(); 
echo "Bilangan acak kedua = $b"; 
echo "<BR>"; 
$c = mt_rand(); 
echo "Bilangan acak ketiga = $c"; 
echo "<BR>"; 
$max = mt_getrandmax(); 
echo "Nilai maksimum bilangan acak = $max"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti gambar 2. 
 
Fungsi-fungsi Matematika Lain 
 Beberapa fungsi matematika lain yang dikenal PHP adalah: 
 

• abs(x), mengambil nilai absolut x. 
• ceil(x), membulatkan sebuah pecahan x ke atas. 
• floor(x), membulatkan sebuah pecahan x ke bawah. 
• round(x,y), membulatkan sebuah pecahan x sampai y angka di belakang koma. 
• pi(), mengambil nilai pi, yaitu kira-kira 3.14159265358979323846 atau sama dengan konstanta 

M_PI. 
• fmod(x,y), menghasilkan sisa hasil pembagian x/y. 
• is_nan(x), memeriksa apakah x bukan merupakan bilangan (nan = not a number). 
• number_format(x,y,k,r), menuliskan bilangan x dengan format y angka di belakang koma, 

dengan koma diganti dengan karakter k dan pemisah ribuan diganti dengan karakter r. 
• hypot(x,y), menghasilkan akar (x2 + y2). Fungsi ini masih merupakan eksperimen, sehingga 

kesalahan akibat penggunaan fungsi ini merupakan resiko Anda. 
 
Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Other </TITLE> 
</HEAD> 



 

 

<BODY> 
<? 
$a = 5; 
$b = -5; 
$c = abs($a); 
$d = abs($b); 
echo "abs(5) = abs(-5) = $c"; 
echo "<BR>"; 
$e = ceil(4.25); 
echo "ceil(4.25) = $e"; 
echo "<BR>"; 
$f = floor(4.25); 
echo "floor(4.25) = $f"; 
echo "<BR>"; 
$g = round(3.6); 
echo "round(3.6) = $g"; 
echo "<BR>"; 
$h = round(3.5853, 2); 
echo "round(3.5853, 2) = $h"; 
echo " (sampai 2 digit di belakang koma)"; 
echo "<BR>"; 
$i = fmod(10,3); 
echo "fmod(10,3) = $i"; 
echo "<BR>"; 
if (is_nan('100') == true) { 
 echo "String 100 bukan bilangan"; 
} 
$j = hypot(8,6); 
echo "hypot(8,6) = $j"; 
echo "<BR>"; 
$pi = pi(); 
echo "Nilai pi adalah = $pi <BR>"; 
$format1 = number_format(1234567.890); 
$format2 = number_format(1234567.890,3); 
$format3 = number_format(1234567.890,3,'/','*'); 
echo "Format bilangan pada PHP = <BR>"; 
echo "Format 1 = $format1 <BR>"; 
echo "Format 2 = $format2 <BR>"; 
echo "Format 3 = $format3 <BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti gambar 3. 
 Selamat belajar. 



 

 

Membuat Fungsi Sendiri Pada PHP 
 
 Pada bahasan-bahasan kita yang lalu Anda telah belajar bagaimana menggunakan fungsi-fungsi 
yang ada di PHP. Andapun dapat membuat fungsi-fungsi sendiri yang dapat memenuhi kebutuhan 
Anda. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah fungsi sendiri. Nama keren dari fungsi 
buatan sendiri adalah User Defined Function alias UDF. 
 Sebuah fungsi dideklarasikan dengan sintaks sebagai berikut: 
 
function namafungsi(arg1, arg2, ..., argn) { 
...isi fungsi... 
[return nilaibalik] 
} 
 
 Namafungsi adalah nama dari fungsi yang dideklarasikan tersebut dan aturan pemberian 
namanya mengikuti aturan pemberian nama variabel serta tidak boleh menggunakan nama fungsi yang 
telah ada. 
 Isi fungsi haruslah merupakan kode program PHP yang valid. Anda dapat menggunakan fungsi-
fungsi built-in PHP dalam menyusun isi fungsi tersebut. 
 Nilaibalik adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi 
tersebut pada kode program yang memanggilnya. 
 Arg1, arg2, ..., argn adalah argumen-argumen yang akan diolah didalam fungsi tersebut. 
Argumen dapat dianalogikan sebagai sebuah variabel. Argumen bersifat optional, artinya tidak harus 
ada dalam setiap penggunaan UDF. Namun jika sebuah UDF dideklarasikan dengan menggunakan 
argumen, maka argumen tersebut harus dituliskan jika fungsi itu dipanggil. 
 Berikut adalah contoh sebuah fungsi sederhana: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
function garis($ukuran) { 
 echo "<HR COLOR='#FF0000' SIZE='$ukuran' NOSHADE>"; 
} 
 
echo "Ini garis merah dengan ukuran 2 <BR>"; 
garis(2); 
echo "Ini garis merah dengan ukuran 4 <BR>"; 
garis(4); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Hasil yang diberikan oleh skrip di atas dapat dilihat pada gambar 1. 
 Fungsi tersebut bernama garis() dan memiliki sebuah argumen bernama $ukuran. Argumen ini 
akan menentukan ukuran dari garis yang digunakan. 
 Pada PHP 3, sebuah fungsi harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan, tapi 
sejak PHP 4 sebuah fungsi dapat dideklarasikan belakangan. Namun ada perkecualiannya, yaitu 



 

 

deklarasi fungsi tersebut tidak boleh berada dalam sebuah struktur berkondisi atau di dalam fungsi lain, 
sebab jika kondisi tidak terpenuhi atau fungsi lain tersebut belum dipanggil, maka deklarasi fungsi 
tersebut akan tidak dikenal. Bingung? Nih contohnya: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
echo "Ini garis biru dengan ukuran 2 <BR>"; 
garisbiru(2); 
echo "Ini garis merah dengan ukuran 4 <BR>"; 
garismerah(4); 
 
$tes = true; 
 
if ($tes) { 
 function garismerah($ukuran) { 
  echo "<HR COLOR='#FF0000' SIZE='$ukuran' NOSHADE>"; 
 } 
} 
 
function garisbiru($ukuran) { 
 echo "<HR COLOR='#0000FF' SIZE='$ukuran' NOSHADE>"; 
} 
 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Perhatikan baik-baik contoh tersebut. Pada contoh ini fungsi garisbiru() dapat dipanggil dengan 
baik walaupun dideklarasikan belakangan. Tapi fungsi garismerah() tidak dapat dipanggil, sebab pada 
saat fungsi garismerah() dipanggil, kondisi if ($tes) belum dievaluasi. Jika dijalankan, maka PHP akan 
memberikan peringatan sebagai berikut: 
 
Fatal error: Call to undefined function: garismerah() in c:\wwwroot\php\fungsi.php on line 11 
 
 Bandingkan dengan gambar 2. 
 Jika fungsi garismerah() dipanggil setelah kondisi if ($tes) dan itupun $tes harus bernilai true, 
maka fungsi garismerah() baru dapat berjalan dengan baik. 
 Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menggunakan fungsi yang memiliki nilai balik. 
Berikut adalah contohnya: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi </TITLE> 
</HEAD> 
 



 

 

<BODY> 
<? 
function luas($r) { 
 $lingk = M_PI * $r * $r; 
 return $lingk; 
} 
 
$r = 3; 
echo "Lingkaran dengan jari-jari $r memiliki luas = "; 
$luas = luas($r); 
echo "$luas"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan, maka hasilnya adalah:  
 
“Lingkaran dengan jari-jari 3 memiliki luas = 28.2743338823”. 
 
 Perhatikan bahwa function luas() mempunyai nilai balik yaitu $lingk. Jika fungsi tersebut 
dipanggil, maka sebuah variabel harus disiapkan untuk “menangkap” nilai balik tersebut. Dalam contoh 
di atas variabel tersebut adalah $luas, sehingga pemanggilan fungsi tersebut menjadi sebagai berikut: 
 
$luas = luas($r); 
 
 Sebagai alternatif dapat juga menggunakan bentuk seperti pada contoh di bawah ini: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
function luas($r) { 
 $lingk = M_PI * $r * $r; 
 return $lingk; 
} 
 
$r = 3; 
echo "Lingkaran dengan jari-jari $r memiliki luas = " . luas($r); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada bentuk kedua ini, nilai balik tidak ditangkap dalam variabel lain, tapi fungsi luas($r) 
langsung disambungkan dengan string "Lingkaran dengan jari-jari $r memiliki luas = ". Ingat, untuk 
menggabungkan dua buah string harus digunakan operator titik (.). 
 
Nilai default argumen 



 

 

 Sebuah argumen dapat memiliki nilai default. Jika sebuah argumen ditentukan untuk memiliki 
nilai default, maka argumen tersebut boleh tidak ditulis dalam pemanggilan fungsi. Jika tidak ditulis, 
maka nilai defaultnyalah yang akan digunakan. Contoh: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Fungsi </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
function luas($a=5,$t=5) { 
 $luas_sgt = 0.5 * $a * $t; 
 $teks = "Segitiga dengan alas $a "; 
 $teks .= "dan tinggi $t memiliki luas "; 
 $teks .= $luas_sgt; 
 return $teks; 
} 
 
echo luas(); 
echo "<BR>"; 
echo luas(3); 
echo "<BR>"; 
echo luas(3,7); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika dijalankan pada browser, hasilnya nampak seperti gambar 3. 
 Pada pemanggilan fungsi luas() yang pertama, argumen sama sekali tidak dituliskan, sehingga 
yang digunakan adalah nilai defaultnya, yaitu $a=5 dan $t=5. Pada pemanggilan fungsi luas() yang 
kedua, hanya sebuah argumen yang dituliskan, dalam hal ini adalah argumen $a, sehingga nilai $a 
adalah 3. Pada pemanggilan yang ketiga baik argumen $a maupun $t diberi nilai, sehingga yang 
digunakan dalam fungsi adalah $a=3 dan $t=7. 
 Jika Anda jeli, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa tidak ada pemanggilan fungsi luas 
dengan cara seperti ini: luas(,7)? Maksudnya adalah nilai $a dibiarkan default, sedangkan $t diberi nilai 
7.  
 Jawabannya adalah karena hal tersebut memang tidak diijinkan di PHP. Jika terdapat beberapa 
argumen dalam sebuah fungsi tidak semua memiliki nilai default, maka argumen yang memiliki nilai 
default harus diletakkan di sebelah kanan argumen yang tidak memiliki default. 
 Anggaplah argumen $t di atas tidak memiliki default sedangkan $a tetap memiliki nilai default 
5, maka deklarasi fungsi luas harus diubah menjadi sebagai berikut: 
 
 function luas($t=5,$a) { 
 $luas_sgt = 0.5 * $a * $t; 
 $teks = "Segitiga dengan alas $a "; 
 $teks .= "dan tinggi $t memiliki luas "; 
 $teks .= $luas_sgt; 
 return $teks; 
} 



 

 

 
 Dengan demikian, jika diinginkan nilai $a default dan nilai $t adalah 7, maka pemanggilan 
fungsi luas adalah sebagai berikut: luas(7). 
 Aturan ini juga berlaku jika keduanya memiliki default, namun dalam pemanggilan hanya salah 
satu saja yang akan diberi nilai. Jadi jelas toh mengapa pemanggilan fungsi luas() dengan cara luas(,7) 
tidak diijinkan. 



 

 

Kelas Dan Objek Di PHP (bagian 1) 
 
 Anda tentu sudah sering mendengar istilah OOP atau Object Oriented Programming. Dalam 
Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Pemrograman Berorientasi Objek. Boleh dikatakan hampir 
semua (kalau tidak boleh dikatakan seluruhnya) bahasa pemrograman modern memiliki sifat orientasi 
objek ini. Suatu bahasa pemrograman dikatakan murni bersifat object oriented apabila setidaknya 
memenuhi unsur-unsur inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Demikian pula dengan PHP 
yang boleh dikatakan juga memenuhi ketiga unsur tersebut, sekalipun bisa jadi tidak semua 
programmer setuju. Kita tidak perlu memperdebatkan hal tersebut, yang pasti sekarang kita akan 
mempelajari kelas dan objek di PHP. 
 Kelas dan objek memang merupakan sesuatu yang agak sulit didefinisikan, tetapi untuk 
membantu membayangkannya dapat dipakai ilustrasi berikut: 
 Misalnya sebuah kelas dibayangkan sebagai sebuah mobil, sementara itu sedan, pick up, jeep, 
minibus dapat dibayangkan sebagai objek-objeknya. Jadi setiap dibicarakan sebuah sedan, sedan 
tersebut tidak dapat terlepas dari kelasnya yaitu sebuah mobil yang memiliki mesin, roda, kemudi, 
tempat duduk, dan lain-lain. Dari sudut pandang yang sebaliknya dapat dikatakan bahwa jika sebuah 
kelas mobil didefinisikan, maka dapat didefinisikan pula sebuah objek sedan atau minibus atau jeep 
yang memiliki seluruh sifat dari mobil. 
 
Kelas 
 Kelas adalah sebuah kumpulan variabel dan fungsi-fungsi yang bekerja dengan variabel 
tersebut. Untuk mendefinisikan kelas, sintaks yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 
class namakelas { 
 var $namavariabel; 
 ...Kumpulan fungsi... 
} 
 
 Sebagai batasan, namakelas tidak boleh menggunakan nama stdClass karena telah digunakan 
oleh Zend Engine, yaitu “mesin” yang merupakan motor penggerak PHP. 
 Di dalam kelas, variabel didefinisikan dengan pernyataan var. Di dalam sebuah kelas secara 
default dikenal sebuah variabel bernama $this yang mereferensikan kelas itu sendiri. Kemudian untuk 
merujuk kepada variabel yang didefinisikan dengan pernyataan var digunakan tanda ->.  
 Untuk lebih jelasnya berikut akan diberikan contoh sebuah kelas yang berisi fungsi-fungsi 
perhitungan matematika sederhana: 
 
<? 
class hitung { 
 var $hasil; 
  
 function kali($x,$y) { 
  $this->hasil = $x * $y; 
 } 
 
 function bagi($x,$y) { 
  $this->hasil = $x / $y; 
 } 
 
 function tambah($x,$y) { 
  $this->hasil = $x + $y; 



 

 

 } 
 
 function kurang($x,$y) { 
  $this->hasil = $x - $y; 
 } 
} 
?> 
 
 Sebagai perbandingan, dalam bahasa pemrograman lain (seperti misalnya Visual Basic .NET) 
variabel di dalam kelas umumnya disebut dengan properti dan fungsi di dalam sebuah kelas umumnya 
disebut dengan metoda. 
 Sebuah kelas dapat merupakan perluasan dari kelas yang ada sebelumnya. Misalnya pada 
contoh kelas di atas fungsi-fungsi yang ada hanyalah kali(), bagi(), tambah(), kurang() dan mungkin itu 
dirasakan kurang. Jika ingin didefinisikan sebuah kelas lain yang juga mengandung fungsi-fungsi 
kali(), bagi(), tambah(), dan kurang() serta ditambah sebuah fungsi lagi misalnya pangkat(), maka tidak 
perlu dibuat sebuah kelas yang baru sama sekali yang mengandung kelima fungsi tersebut. Kelas 
tersebut dapat merupakan perluasan dari kelas hitung dan hanya mendefinisikan sebuah fungsi baru 
yaitu pangkat(). Dalam PHP untuk melakukan perluasan terhadap sebuah kelas digunakan pernyataan 
extends yang sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
class namakelas extends kelaslain { 
 var $namavariabel; 
 ...Kumpulan fungsi... 
} 
 
 Contoh: 
 
<? 
class hitung_juga extends hitung { 
 function pangkat($x,$y) { 
  $this->hasil = pow($x,$y) 
 } 
} 
?> 
 
 Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa kelas hitung_juga akan memiliki variabel dan fungsi-
fungsi yang terdapat pada kelas hitung ditambah dengan sebuah fungsi baru yaitu pangkat(). 
 Perluasan kelas semacam ini dapat dikategorikan sebagai sifat inheritance dari pemrograman 
berorientasi objek. Kelas hitung_juga pada contoh di atas merupakan inherit dari kelas hitung. 
 Dalam melakukan perluasan ini, kelas yang merupakan inherit dari kelas lain dapat 
mendefinisikan fungsi dengan nama yang sama. Contoh: 
 
class A { 
 function contoh() { 
  echo "Aku adalah fungsi contoh yang asli"; 
 } 
} 
 
class B extends A { 
 function contoh() { 



 

 

  echo "Aku adalah fungsi contoh yang didefinisikan ulang"; 
 } 
} 
 
 Dalam hal ini fungsi contoh() di kelas A disebut dengan shadowed dan tidak dapat 
dipergunakan lagi. Unsur polymorphism terpenuhi di sini. 
 
Objek 
 Menurut ilustrasi mobil di atas dapat dikatakan bahwa objek “diperanakkan” dari kelas. Untuk 
mendefinisikan sebuah objek digunakan sintaks sebagai berikut: 
 
$namaobjek = new namakelas; 
 
 Setelah objek didefinisikan, maka seluruh variabel dan fungsi yang terdapat dalam sebuah kelas 
namakelas otomatis terdapat pula dalam objek namaobjek tersebut. Untuk merujuk pada fungsi atau 
variabel yang dimiliki oleh kelasnya, maka digunakan juga tanda ->. Berikut akan diberikan contoh 
bagaimana menggunakan objek dan kelas dengan menggunakan contoh kelas hitung dan hitung_juga 
yang telah diberikan di atas. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Kelas dan Objek </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
class hitung { 
 var $hasil; 
  
 function kali($x,$y) { 
  $this->hasil = $x * $y; 
 } 
 
 function bagi($x,$y) { 
  $this->hasil = $x / $y; 
 } 
 
 function tambah($x,$y) { 
  $this->hasil = $x + $y; 
 } 
 
 function kurang($x,$y) { 
  $this->hasil = $x - $y; 
 } 
} 
$a = 7; 
$b = 3; 
echo "Nilai \$a = $a <BR>"; 
echo "Nilai \$b = $b <BR>"; 
$calc = new hitung; 
 



 

 

echo "\$a kali \$b sama dengan "; 
$calc->kali($a,$b); 
print $calc->hasil; 
echo "<BR>"; 
 
echo "\$a bagi \$b sama dengan "; 
$calc->bagi($a,$b); 
print $calc->hasil; 
echo "<BR>"; 
 
echo "\$a tambah \$b sama dengan "; 
$calc->tambah($a,$b); 
print $calc->hasil; 
echo "<BR>"; 
 
echo "\$a kurang \$b sama dengan "; 
$calc->kurang($a,$b); 
print $calc->hasil; 
echo "<BR> <BR>"; 
 
class hitung_juga extends hitung { 
 function pangkat($x,$y) { 
  $this->hasil = pow($x,$y); 
 } 
} 
 
$calc_juga = new hitung_juga; 
 
echo "\$a kali \$b sama dengan "; 
$calc_juga->kali($a,$b); 
print $calc_juga->hasil; 
echo "<BR>"; 
 
echo "\$a bagi \$b sama dengan "; 
$calc_juga->bagi($a,$b); 
print $calc_juga->hasil; 
echo "<BR>"; 
 
echo "\$a tambah \$b sama dengan "; 
$calc_juga->tambah($a,$b); 
print $calc_juga->hasil; 
echo "<BR>"; 
 
echo "\$a kurang \$b sama dengan "; 
$calc_juga->kurang($a,$b); 
print $calc_juga->hasil; 
echo "<BR>"; 
 
echo "\$a pangkat \$b sama dengan "; 
$calc_juga->pangkat($a,$b); 



 

 

print $calc_juga->hasil; 
echo "<BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika skrip tersebut dijalankan pada browser, hasilnya akan nampak seperti gambar 1. 
 Minggu depan kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai kelas dan objek. 



 

 

Kelas Dan Objek Di PHP (bagian 2 – habis) 
 
 Minggu lalu Anda telah belajar dasar pengertian serta penggunaan kelas dan objek. Kini kita 
akan membahas beberapa hal yang lebih mendalam mengenai kelas dan objek tersebut. Yang akan kita 
bahas adalah constructor, parent, serta sesuatu yang ditandai dengan karakter titik dua yang ditulis dua 
kali (::). 
 
Constructor 
 Constructor adalah sebuah fungsi yang otomatis dipanggil apabila kita membuat sebuah 
instance baru dari kelas dengan pernyataan new. Ada sedikit perbedaan deklarasi constructor pada PHP 
3 dan PHP 4. Perhatikan baik-baik. Pada PHP 3, sebuah fungsi akan menjadi constructor apabila fungsi 
tersebut mempunyai nama yang sama dengan kelas, sedangkan pada PHP 4 sebuah fungsi akan 
menjadi constructor apabila fungsi tersebut mempunyai nama yang sama dengan kelas di mana fungsi 
tersebut dideklarasikan. Untuk lebih jelasnya PCplus akan memberikan kutipan dari PHP manual 
sebagai berikut: 
 “Constructors are functions in a class that are automatically called when you create a new 
instance of a class with new. In PHP 3, a function becomes a constructor when it has the same name as 
the class. In PHP 4, a function becomes a constructor, when it has the same name as the class it is 
defined in – the difference is subtle, but crucial.” 
 Agak sulit memang menerangkan perbedaan tersebut karena PCplus menggunakan PHP 4 dan 
tidak memiliki PHP 3 sebagai pembanding. Namun contoh-contoh berikut setidaknya bisa memberikan 
gambaran. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Constructors </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
class tes { 
 function tes() { 
  echo "<H1> Aku kelas tes </H1>"; 
 } 
} 
 
$newtes = new tes; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada skrip tersebut hanya terdapat deklarasi kelas tes dan deklarasi objek $newtes. Secara 
logikan tidak akan ada output apapun yang diberikan pada browser, namun karena pada kelas tes 
dideklarasikan fungsi dengan nama sama yaitu tes(), maka fungsi tersebut akan menjadi constructor 
yang otomatis dipanggil apabila ada deklarasi instance baru dari kelas tersebut. Dan karena function 
tes() berisi echo “<H1> Aku kelas tes </H1>”, maka pada browser akan nampak sebuah output 
bertuliskan “Aku kelas tes” yang diberi style heading tingkat pertama. Bandingkan dengan gambar 1. 
 Apa yang terjadi jika kelas tersebut diinherit dan kemudian dideklarasikan instance baru dari 
inherit tersebut? Perhatikan contoh berikut: 
 



 

 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Constructors</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
class tes { 
 function tes() { 
  echo "<H1> Aku kelas tes </H1>"; 
 } 
} 
 
class tes_juga extends tes { 
 function tes2() { 
  echo "<H1> Aku kelas tes_juga </H1>"; 
 } 
} 
 
$newtes2 = new tes_juga; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada contoh kedua ini kelas tes_juga merupakan inherit dari kelas tes. Sesuai dengan aturan 
constructor di PHP 4, suatu kelas inherit yang tidak memiliki constructor akan mewarisi constructor 
induknya (bila induknya memiliki constructor). Oleh sebab itu pada saat dideklarasikan instance baru 
kelas tes_juga, maka constructor kelas tes akan tetap berfungsi. Dan karena kelas tes_juga tidak 
memiliki constructor, maka hanya hanya constructor kelas tes yang berfungsi, sehingga output yang 
diberikan oleh contoh skrip kedua ini akan sama dengan gambar 1. 
 Namun ternyata hal ini tidak berlaku di PHP 3. Ingat, pengertian constructor di PHP 3 adalah 
sebuah fungsi yang mempunyai nama yang sama dengan kelas. Dalam hal ini kelas tes_juga tidak 
memiliki fungsi bernama tes_juga(), sehingga tidak ada constructor. 
 Sekarang kita kembangkan lagi skrip tadi menjadi sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Constructors</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
class tes { 
 function tes() { 
  echo "<H1> Aku kelas tes </H1>"; 
 } 
 
 function tes_juga() { 
  echo "<H1> Aku kelas tes_juga </H1>"; 
 } 



 

 

  
} 
 
class tes_juga extends tes { 
 function tes2() { 
  echo "<H1> Aku kelas tes_juga </H1>"; 
 } 
} 
 
$newtes2 = new tes_juga; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Sekarang, kelas tes memiliki fungsi tes() dan tes_juga(). Jika kelas tes tersebut diinherit oleh 
kelas tes_juga, apakah fungsi tes_juga() akan menjadi constructor di kelas tes_juga? Ternyata 
jawabannya adalah YA. Buktinya ada pada gambar 2, output yang dihasilkan oleh browser adalah 
“Aku adalah kelas tes_juga”. Kesimpulannya adalah: jika sebuah kelas menginherit kelas lain dan di 
dalam kelas lain tersebut terdapat fungsi dengan nama yang sama dengan kelas yang menginherit, 
maka fungsi tersebut akan menjadi constructor di kelas yang menginheritnya. 
 
Karakter titik dua yang ditulis dua kali (::) 
 Karakter titik dua yang ditulis dua kali (disebut juga operator ::) berguna untuk memberikan 
referensi terhadap fungsi di dalam suatu kelas yang belum memiliki suatu instance. Operator :: ini 
hanya berlaku untuk PHP 4. Berikut adalah contohnya: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Operator :: </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
class induk { 
 function cetak() { 
  echo "<H1> Aku adalah kelas induk </H1>"; 
 } 
} 
 
class anak extends induk { 
 function cetak() { 
  echo "<H1> Aku adalah kelas anak </H1>"; 
 } 
} 
 
induk::cetak(); 
$turunan = new anak; 
$turunan->cetak(); 
?> 
</BODY> 



 

 

</HTML> 
 
 Pada contoh tersebut, kelas induk belum memiliki suatu instance, namun fungsi cetak yang 
dimilikinya dapat direferensikan dengan menuliskan induk::cetak(). Jika sebuah kelas telah memiliki 
suatu instance, misalnya dalam hal ini $turunan adalah instance dari kelas anak, maka fungsi yang 
didalamnya dalam direferensikan dengan menuliskan karakter ->, sehingga penulisannya adalah 
$turunan->cetak(). Hasil dari eksekusi skrip tersebut ditunjukkan oleh gambar 3. 
 
Parent 
 Pernyataan parent digunakan untuk merujuk pada kelas lain yang menjadi induk suatu kelas. 
Hal ini identik dengan $this yang merujuk pada dirinya sendiri, sedangkan parent merujuk pada kelas 
induknya. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Parent </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
class induk { 
 function cetak() { 
  echo "<H1> Aku adalah kelas induk </H1>"; 
 } 
} 
 
class anak extends induk { 
 function cetak() { 
  echo "<H1> Aku adalah kelas anak </H1>"; 
  parent::cetak();   
 } 
} 
 
$turunan = new anak; 
$turunan->cetak(); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Perhatikan bahwa fungsi cetak() pada kelas anak akan melakukan shadow terhadap fungsi 
cetak() di kelas induk (baca lagi PCplus minggu lalu tentang masalah shadow ini). Namun sekalipun di-
shadow, fungsi cetak di kelas induk tetap dapat dipanggil. Pada contoh ini, fungsi cetak di kelas anak 
memanggil fungsi cetak di kelas induknya dengan pernyataan parent, dan karena kelas induk tidak 
memiliki instance di dalam kelas anak, maka pemanggilannya menggunakan operator ::. Hasil dari 
eksekusi skrip tersebut ditunjukkan oleh gambar 4. 
 Selamat belajar. 



 

 

Penanganan Form HTML dengan PHP 
 
 Jika Anda aktif melakukan browsing di dunia maya, Anda pasti tidak asing dengan form 
HTML. Form HTML ini dijumpai misalnya pada saat Anda diminta mengisi formulir pendaftaran di 
suatu situs, mengisi buku tamu, mengisi jajak pendapat, dan lain-lain. Nah, jika form tidak lagi asing 
bagi Anda, mungkin yang terasa asing adalah bagaimana form tersebut diolah. 
 Skrip-skrip seperti PHP, ASP, JSP, dan juga Perl dapat digunakan untuk mengolah form HTML 
tersebut. Tentu saja kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mengolah form HTML dengan 
menggunakan PHP. 
 Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda tentang form HTML, berikut akan diberikan sintaks 
penggunaan form HTML tersebut: 
 
<FORM [NAME=namaform] METHOD={post|get} ACTION=pengolah> 
...komponen form... 
</FORM> 
 
 Untuk mengatur agar form tersebut diolah oleh skrip PHP, maka argumen ACTION harus diisi 
dengan nama sebuah file PHP. File inilah yang nantinya akan mengolah form tersebut. 
 Pertanyaan berikutnya adalah: apanya yang diolah? Tentu saja adalah input yang diberikan 
kepada form form tersebut. Seperti kita tahu, komponen form HTML dapat berupa kotak teks, radio 
button, dan check box. Nah, nilai-nilai yang diberikan ke dalam komponen-komponen inilah yang 
nantinya diolah. Nilai-nilai tersebut nantinya akan “ditangkap” oleh skrip PHP dan disimpan dalam 
bentuk variabel. Nama variabel yang menyimpannya sama dengan nama komponen form HTML yang 
didefinisikan oleh argumen NAME. Perhatikan contoh form berikut ini: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Form </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
 
<FORM NAME="contoh" METHOD="post" ACTION="proses.php"> 
Nama <INPUT TYPE="text" NAME="nama"> <BR> 
Umur <INPUT TYPE="text" NAME="umur"> <BR> 
Email <INPUT TYPE="text" NAME="email"> <BR> 
<INPUT TYPE="submit"> 
</FORM> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah form ini dengan nama cthform.html. 
 Nantinya jika form tersebut di-submit, input berupa nama, umur, dan email akan diolah di file 
proses.php. Di dalam file proses.php ini nantinya akan dikenal variabel dengan nama $nama, $umur, 
dan $email sesuai dengan nama komponen form HTML. Namun sayangnya hal ini tidak lagi berlaku 
sejak PHP 4.2.0, karena nilai register_globals di php.ini adalah off. Sebelum PHP 4.2.0 nilai 
register_globals adalah on. Sebagai gantinya, PHP memperkenalkan superglobals array untuk 
menangkap variabel-variabel tersebut. Superglobal arrays tersebut adalah $_POST dan $_GET. 
Penggunaan kedua variabel ini tergantung dari METHOD yang digunakan oleh form HTML. 



 

 

 Kedua array ini bersifat asosiatif dan sebagai indeksnya adalah nama dari komponen form 
HTML yang didefinisikan oleh argumen NAME. Jadi untuk contoh form di atas, pada file proses.php 
akan dikenal array dengan nama $_POST['nama'], $_POST['umur'], dan $_POST['email']. 
 Tentu saja Anda bebas mengganti nilai register_globals di php.ini sesuai keinginan Anda, akan 
tetapi jika nantinya Anda membuat aplikasi dan web hosting Anda lakukan di suatu server yang nilai 
register_globalsnya adalah off, maka aplikasi Anda tidak akan jalan. Jadi akan lebih aman jika Anda 
menggunakan $_POST dan $_GET. 
 Sebagai alternatif, sejak PHP 3 juga tersedia array dengan nama $HTTP_POST_VARS dan 
$HTTP_GET_VARS. Kedua array ini bersifat asosiatif dan sebagai indeksnya adalah nama dari 
komponen form HTML yang didefinisikan oleh argumen NAME. Jadi untuk contoh form di atas, pada 
file proses.php akan dikenal array dengan nama $HTTP_POST_VARS['nama'], 
$HTTP_POST_VARS['umur'], dan $HTTP_POST_VARS['email']. 
 Dengan pemahaman tersebut, sekarang kita akan membuat file proses.php yang mengolah input 
dari cthform.html di atas. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Proses </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF> 
<? 
$nama = $_POST['nama']; 
$umur = $_POST['umur']; 
$email = $_POST['email']; 
Echo "<H1> Hallo $nama </H1>"; 
?> 
<H2> Selamat Datang Di Situs Kami </H2> 
<? 
Echo "Umur Anda saat ini adalah "; 
Echo "$umur tahun <BR>"; 
Echo "Alamat email Anda adalah "; 
Echo "$email"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Untuk mencoba aplikasi tersebut ada dua cara yang dapat digunakan. (Hal ini sangat penting 
untuk diperhatikan karena seringkali para pemula melakukan kesalahan). Cara yang pertama adalah 
menjalankan file cthform.html secara offline atau mudahnya dengan mengklik ganda file tersebut. Cara 
ini sangat lazim dilakukan karena file berekstensi .html telah terasosiasi dengan browser sehingga klik 
ganda terhadap file tersebut akan otomatis menjalankan browser. Jika cara ini yang Anda lakukan, 
maka Anda harus mengedit cthform.html di bagian tag <FORM> menjadi sebagai berikut: 
 
<FORM NAME="contoh" METHOD="post" ACTION="http://localhost/proses.php"> 
 
 Sesuaikan nilai ACTION dengan letak file proses.php di komputer Anda. 
 Cara kedua adalah dengan menjalankan file cthform.html secara online, jadi file tersebut 
dipanggil dengan menuliskan http://localhost/cthform.html di bagian address browser. Jika file 
cthform.html dan proses.php terletak dalam 1 direktori yang sama, maka file cthform.html di atas tidak 
perlu Anda edit lagi. 



 

 

 Jika file cthform.html dijalankan, hasilnya akan terlihat seperti gambar 1. 
 Setelah file cthform.html Anda jalankan, isikan form tersebut sesuai dengan kehendak Anda. 
Sebagai contoh, PCplus mengisi form tersebut dengan nama: Yahya, umur: 17, dan email: yahya@e-
pcplus.com. Jika form tersebut di-submit, hasil yang diberikan akan seperti gambar 2. 
 
Verifikasi form 
 Dalam pembuatan form, tentunya Anda ingin agar form tersebut diisi dengan benar. Untuk itu 
diperlukan suatu verifikasi form. Verifikasi form dapat dibuat dengan PHP (server side script) dan 
dapat juga dibuat dengan client side script seperti misalnya JavaScript. Jika verifikasi form tidak 
memerlukan data-data dari server sebagai pembanding, maka sebaiknya digunakan client side script. 
Pertimbangannya adalah client side script tidak memerlukan bandwidth karena langsung diolah oleh 
browser. 
 Berikut akan diberikan contoh verifikasi form baik menggunakan PHP maupun JavaScript. 
 Contoh yang pertama adalah verifikasi dengan menggunakan PHP. Ubahlah sedikit file 
form.htm pada atribut ACTION tag <FORM> dari “proses.php” menjadi “valid.php”. Kemudian 
buatlah file valid.php sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Verifikasi </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
// Verifikasi 
$pesan = "Tekan tombol Back browser Anda"; 
if (empty($_POST['nama'])) { 
 echo "Anda belum memasukkan nama Anda <BR>"; 
 echo "$pesan"; 
} elseif (empty($_POST['umur']) || ($_POST['umur'] < 0) || (!is_numeric($_POST['umur']))) { 
 echo "Input umur Anda salah <BR>"; 
 echo "$pesan"; 
} elseif (empty($_POST['email']) || (!ereg("@",$_POST['email']))) { 
 echo "Periksa kembali email Anda <BR>"; 
 echo "$pesan"; 
} else { 
$nama = $_POST['nama']; 
$umur = $_POST['umur']; 
$email = $_POST['email']; 
Echo "<H1> Hallo $nama </H1>"; 
?> 
<H2> Selamat Datang Di Situs Kami </H2> 
<? 
Echo "Umur Anda saat ini adalah "; 
Echo "$umur tahun <BR>"; 
Echo "Alamat email Anda adalah "; 
Echo "$email"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 



 

 

 
 Sekarang coba jalankan file form.htm dengan sengaja melakukan beberapa kesalahan, misalnya 
tidak mengisi nama, mengisi umur dengan bilangan negatif atau dengan karakter selain bilangan, 
mengisi alamat email tanpa tanda “@”. Setelah Anda menekan tombol submit, maka akan nampak 
pesan kesalahan sesuai dengan kesalahan yang Anda lakukan. Tetapi jika Anda mengisi form tersebut 
dengan benar, maka Anda akan menerima ucapan selamat datang. 
 Contoh yang kedua adalah verifikasi form dengan menggunakan JavaScript. Buatlah sebuah 
form baru dengan nama javaform.html sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Form </TITLE> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
function pesan() { 
var ceknama = document.forms[0].elements[0].value; 
var cekumur = document.forms[0].elements[1].value; 
var cekemail = document.forms[0].elements[2].value; 
if (ceknama.length == 0) { 
 window.alert("Anda belum memasukkan nama Anda"); 
} else { 
if ((cekumur < 0) || (isNaN(cekumur)) || (cekumur.length == 0)) { 
 window.alert("Input umur Anda salah"); 
} else { 
if ((cekemail.length == 0) || (cekemail.indexOf("@",1) == -1)) { 
 window.alert("Periksa kembali alamat email Anda"); 
} else { 
 document.forms[0].submit(); 
} 
} 
} 
} 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF> 
<H1> Selamat Datang di Situs Kami </H1> 
Silakan isi identitas Anda <BR> 
<FORM NAME="identity" METHOD="post" ACTION="proses.php"> 
<PRE> 
Nama : <INPUT TYPE="text" NAME="nama"> 
Umur : <INPUT TYPE="text" NAME="umur"> tahun 
Email : <INPUT TYPE="text" NAME="email"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE="Submit" onClick=pesan()> 
</PRE> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada form ini, jika Anda melakukan kesalahan pengisian, maka file proses.php tidak akan 
dipanggil, tetapi akan muncul kotak dialog yang berisi pesan kesalahan sesuai dengan kesalahan yang 
dilakukan. Kotak dialog tersebut kurang lebih akan terlihat seperti gambar 3. 



 

 

Penanganan Session Dengan PHP 
 
 Di dalam sebuah aplikasi web, terutama yang memiliki jumlah halaman yang banyak, seringkali 
dibutuhkan suatu kontinuitas dari informasi-informasi tertentu pada saat pengunjung berpindah-pindah 
dari satu halaman ke halaman lain. Ambil contoh aplikasi toko online yang menyediakan beberapa 
kategori barang. Satu kategori barang ditampilkan dalam sebuah halaman web tersendiri. Jika 
pengunjung hendak membeli beberapa barang dengan kategori barang yang berbeda-beda, maka sudah 
pasti ia akan bolak-balik dari satu halaman kategori ke halaman kategori yang lain. Tentu saja 
informasi dari barang-barang yang telah dibeli sebelumnya harus tetap dijaga sekalipun pengunjung 
tersebut telah berpindah ke halaman kategori barang yang lain. 
 Adanya kemampuan melakukan koneksi ke database yang dimiliki oleh skrip-skrip semacam 
ASP dan PHP yang sedang kita pelajari ini sangat membantu dalam menyimpan informasi-informasi 
tersebut, akan tetapi jika setiap hal yang terjadi harus disimpan ke dalam database, maka beban server 
akan menjadi sangat berat sehingga dapat berakibat server tersebut menjadi lamban bila diakses. Belum 
lagi ukuran database bisa membengkak sangat besar, dan itu jelas tidak ekonomis. 
 Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif lain. Session adalah jawabannya. Session memiliki 
kemampuan untuk menyimpan informasi secara kontinyu asalkan session itu masih “hidup”. Pada PHP 
3 session belum dikenal, sehingga saat itu PHP kurang begitu dilirik oleh para web developer. 
Untunglah para programmer PHP tanggap sehingga mulai PHP 4 session telah dikenal. Dan ternyata 
memang reputasi PHP meroket dengan cepat semenjak versi 4 dirilis. 
 Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulai sebuah session. Yang pertama adalah 
dengan menetapkan nilai session.auto_start di php.ini menjadi 1 atau on. Dengan demikian maka setiap 
sebuah aplikasi yang dibangun dengan PHP diakses, seketika itu pulalah sebuah session akan otomatis 
“hidup”. Namun sekalipun cara ini tidak salah, tetapi amat sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Karena 
secara default nilai session.auto_start di php.ini adalah 0 atau off. Anda memang bisa mengedit php.ini 
di komputer Anda, akan tetapi bila suatu ketika Anda harus melakukan web hosting di tempat lain, 
Anda tentu tidak berhak mengubah file php.ini di web server tersebut. Dan jika php.ini di server 
tersebut dibiarkan default apa adanya, maka aplikasi Anda tidak akan berjalan baik di server tersebut. 
 Untuk itu dianjurkan menggunakan cara lain dalam mengaktifkan sebuah session. Ada dua cara 
yang dapat digunakan dalam mengaktifkan session tanpa mengedit php.ini, yaitu secara eksplisit dan 
secara implisit. Pengaktifan session secara eksplisit dilakukan dengan fungsi session_start(), sedangkan 
secara implisit menggunakan fungsi session_register(). 
 Penggunaan fungsi session_start() tentunya jelas. Dengan menjalankan fungsi tersebut, maka 
sebuah session akan dimulai. Fungsi ini tidak memerlukan parameter apapun, sehingga sintaks 
penggunaanya adalah dengan langsung saja menuliskan fungsi session_start() tersebut. Sedangkan 
fungsi session_register() pada prinsipnya adalah “mendaftarkan” variabel sehingga variabel-variabel 
tersebut akan dikenal sepanjang sebuah session sekaligus memulai sebuah session apabila belum 
dimulai. Sintaks penggunaan fungsi session_register() adalah sebagai berikut: 
 
session_register(variabel1[,variabel2[,...]]) 
 
 Harap diperhatikan, nama variabel di sini ditulis tanpa tanda $ di depannya. Setelah sebuah 
variabel diregister, maka otomatis variabel tersebut akan menjadi variabel session. Contoh: 
 
session_register("var1") 
 
 Nantinya dalam rangkaian aplikasi web tersebut, variabel $var1 akan dikenal sebagai variabel 
session dan bersifat global. Namun sayangnya hal ini tidak lagi berlaku sejak PHP 4.2.0, karena nilai 
register_globals di php.ini adalah off. Sebelum PHP 4.2.0 nilai register_globals adalah on. Sebagai 
gantinya, PHP memperkenalkan superglobals array untuk menangkap variabel-variabel session 



 

 

tersebut. Superglobal arrays tersebut adalah $_SESSION. Sebelum versi 4.0.6 Anda juga dapat 
menggunakan $HTTP_SESSION_VARS. 
 Kedua array ini bersifat asosiatif dan sebagai indeksnya adalah nama dari variabel session yang 
hendak digunakan. 
 Sebagai akibat dari perubahan ini, maka fungsi session_register() tidak lagi diperlukan. Efek 
dominonya, fungsi session_unregister() dan session_is_registered() juga tidak lagi diperlukan. Fungsi 
session_unregister() adalah kebalikan dari fungsi session_register(), yaitu untuk "mencabut" variabel 
dari sebuah session, sedangkan fungsi session_is_registered() digunakan untuk memeriksa apakah 
sebuah variabel pernah didaftarkan pada sebuah session atau tidak. 
 Lalu sekarang bagaimana caranya mendaftarkan variabel ke dalam session dan mencabut 
variabel dari session serta memeriksa apakah variabel tersebut pernah didaftarkan atau belum? 
 Untuk mendaftarkan variabel ke dalam session, Anda tinggal menggunakan array $_SESSION 
saja. Misalnya Anda ingin memasukkan variabel var1 sebagai variabel session, maka caranya adalah 
sebagai berikut: 
 
$_SESSION['var1'] = nilai 
 
 Jadi prinsipnya adalah sama dengan deklarasi implisit variabel biasa. 
 Untuk menghapus dan memeriksa variabel session tersebut, Anda dapat "meminjam" fungsi 
variabel biasa yaitu unset() dan isset(). Bahkan fungsi-fungsi variabel yang lain dapat juga digunakan 
dalam pengolahan variabel session ini. 
 Fungsi unset() digunakan untuk menghapus variabel, sedangkan fungsi isset() digunakan untuk 
memeriksa apakah variabel tersebut sudah pernah dideklarasikan atau belum. Untuk menghapus 
variabel session Anda juga dapat menggunakan cara di bawah ini: 
 
$_SESSION = array(); 
 
 Dengan demikian, array $_SESSION dideklarasikan sebagai array baru yang kosong. 
 Pada akhir aplikasi jangan lupa untuk menghapus seluruh informasi session ini. Fungsi yang 
digunakan adalah session_destroy(). 
 Berikut ini akan diberikan contoh penggunaan session. Kita akan memanfaatkan contoh minggu 
lalu yaitu javaform.html dan proses.php. Biarkan file javaform.html seperti apa adanya sedangkan file 
proses.php diedit menjadi sebagai berikut: 
 
<? 
session_start(); 
?> 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Proses </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$_SESSION['nama'] = $_POST['nama']; 
$_SESSION['umur'] = $_POST['umur']; 
$_SESSION['email'] = $_POST['email']; 
$_SESSION['waktu'] = date("h:i"); 
?> 



 

 

 
<H1> Hallo 
<?=$_SESSION['nama']?> 
</H1> 
<H2> Selamat Datang Di Situs Kami </H2> 
Umur Anda saat ini adalah 
<?=$_SESSION['umur']?> 
tahun <BR> 
Alamat email Anda adalah 
<?=$_SESSION['email']?> <BR> 
Anda login pada jam  
<?=$_SESSION['waktu']?> 
<BR> 
<A HREF="http://localhost/next.php"> Klik di sini </A> untuk menuju ke halaman berikut. 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Setelah itu buatlah sebuah file lagi bernama next.php yang isinya sebagai berikut: 
 
<? 
session_start(); 
?> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Halaman Dua </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 
<H1> Hallo 
<?=$_SESSION['nama']?> 
</H1> 
<H2> Anda memasuki halaman kedua </H2> 
Berikut adalah informasi yang Anda 
bawa dari halaman pertama: <BR> 
<HR> 
Umur Anda saat ini adalah 
<?=$_SESSION['umur']?> 
tahun <BR> 
Alamat email Anda adalah 
<?=$_SESSION['email']?> 
<BR> 
Anda login pada jam 
<?=$_SESSION['waktu']?> 
<HR> 
<? 
$_SESSION=array(); 
session_destroy(); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 



 

 

 
 Jalankan file javaform.html, lalu isikan data-data pada form tersebut. Setelah Anda mengklik 
tombol submit, maka browser akan menuju ke file proses.php. Pada file proses.php akan terdapat 
sebuah link untuk menuju ke halaman next.php. Jika link ini Anda klik, maka browser akan menuju ke 
halaman next.php dan semua nilai variabel yang didaftarkan ke dalam session, yaitu variabel 
$_SESSION['nama'], $_SESSION['umur'], $_SESSION['email'], dan $_SESSION['waktu'] akan 
dipertahankan pada halaman next.php. Jika variabel pada file proses.php tidak dimasukkan ke dalam 
session, maka nilainya tidak akan muncul pada halaman next.php. Perhatikan bahwa fungsi 
session_start() harus dituliskan pada bagian skrip paling awal sebelum ada output apapun yang 
diberikan kepada browser. 
 Jika aplikasi ini Anda jalankan, maka urut-urutannya akan seperti gambar 1, gambar 2, dan 
gambar 3. 



 

 

Koneksi Database Dengan PHP 
 
 Salah satu kelebihan PHP yang boleh dikatakan paling sering dimanfaatkan oleh para web 
developer adalah kemampuannya melakukan koneksi ke database. Sampai dengan saat ini database 
yang didukung oleh PHP adalah sebagai berikut: 
 

• Adabas D 
• InterBase 
• PostgreSQL  
• dBase 
• FrontBase 
• Solid  
• Empress 
• mSQL 
• Sybase  
• FilePro (read-only) 
• Direct MS-SQL 
• Velocis  
• IBM DB2 
• MySQL 
• Unix dbm  
• Informix 
• Semua database yang mempunyai provider ODBC    
• Ingres 
• Oracle (OCI7 and OCI8) 
• Ovrimos 
• Hyperwave 

 
 Pada pembahasan kali ini PCplus akan memberikan bagaimana melakukan koneksi ke database 
MySQL. Alasan dipilihnya MySQL adalah karena perangkat lunak database ini cukup populer, bersifat 
open source, dan yang paling utama adalah karena PHP memiliki fungsi-fungsi built-in yang 
mendukung penggunaan database MySQL. 
 Sampai dengan artikel PHP yang ke dua puluh satu ini PCplus yakin Anda sudah cukup 
menguasai PHP, namun pembahasan tentang MySQL belum secuilpun diberikan. Oleh karena itu 
sebelum Anda belajar lebih lanjut, berikut ini akan diberikan tutorial singkat bagaimana menggunakan 
MySQL. 
 MySQL dikembangkan oleh badan yang menamai dirinya MySQL AB. Sebagai informasi 
untuk Anda, MySQL dieja dengan mai-es-kiu-el, dan bukan mai-sekuel. 
 Jika Anda menggunakan distribusi Linux tertentu, seperti misalnya RedHat versi 7.2 ke atas, 
MySQL sudah disertakan dalam paket instalasinya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mencarinya dari 
tempat lain. Namun jika Anda menggunakan beberapa jenis distribusi Linux yang lain atau sistem 
operasi lain seperti Windows, maka mungkin Anda harus mencari dan menginstall sendiri MySQL. 
 Untuk mendapatkan paket instalasi MySQL, baik untuk Linux maupun untuk Windows, Anda 
dapat mengunjungi www.mysql.com dan mendownload kebutuhan Anda dari sana. 
 Pada dasarnya aplikasi MySQL terdiri dari dua bagian, yaitu MySQL server yang berjalan 
sebagai service atau daemon, beberapa perintah yang dijalankan dari command prompt atau shell yang 
digunakan untuk administrasi server, dan MySQL client yang menyediakan antarmuka untuk 
melakukan administrasi database di MySQL server. 
 Khusus untuk MySQL for Windows, secara default direktori instalasinya adalah c:\mysql. 



 

 

Tetapi jika Anda menginginkan untuk menempatkannya di direktori yang berbeda, Anda harus 
membuat file teks yang diberi nama C:\MY.CNF yang berisi hal berikut: 
 
[mysqld] 
basedir={path instalasi} 
datadir={path data} 
 
Contoh: 
 
[mysqld] 
basedir=E:/mysql/ 
datadir=E:/mysql/data 
 
 Untuk tutorial administrasi server ini, PCplus akan berikan dengan menggunakan 
MySQLAdmin bawaan dari MySQL itu sendiri. Memang ada beberapa perangkat lunak yang juga 
bersifat open source yang dapat dipergunakan untuk administrasi MySQL namun sengaja PCplus tidak 
memberikan tutorial dengan menggunakan perangkat tersebut dengan pertimbangan supaya Anda 
terbiasa melakukan administrasi dengan MySQLAdmin sehingga Anda tidak tergantung oleh perangkat 
lain. Lagipula umumnya perangkat tersebut dibangun dengan PHP, jadi dengan menguasai koneksi 
PHP ke MySQL Anda bahkan dapat membuat perangkat lunak administrasi sendiri nantinya. 
 MySQLAdmin dijalankan dari shell atau command prompt. Di Linux Anda dapat memanggil 
MySQLAdmin langsung dari shell sebagai berikut: 
 
# mysqladmin perintah 
 
 Sedangkan dari Windows perintah tersebut dijalankan dari command prompt sebagai berikut: 
 
C:\mysql\bin\> mysqladmin perintah 
 
 Daftar perintah yang dapat digunakan bisa Anda peroleh dengan menjalankan sintaks sebagai 
berikut: 
 
# mysqladmin --help 
 
 (Jika Anda menggunakan Windows Anda tinggal mengganti prompt # dengan C:\mysql\bin\>) 
 
 Daftar perintah mysqladmin adalah sebagai berikut: 
 
Perintah Keterangan 
create namadatabase Membuat database baru. 
drop namadatabase Menghapus sebuah database.   
extended-status Menampilkan pesan extended status dari server.   
flush-hosts Flush terhadap semua cached host. 
flush-logs Flush terhadap semua log. 
flush-tables Flush terhadap semua tabel. 
flush-privileges Reload grant tables (sama dengan perintah reload). 
kill id,id,... Menghentikan sebuah proses mysql. 
password passwordbaru Mengubah password yang lama menjadi passwordbaru. 
ping Memeriksa keberadaan mysqld.   
processlist Menampilkan seluruh proses aktif. 



 

 

reload Reload grant tables. 
refresh Flush semua tabel dan menutup dan membuka logfiles. 
shutdown Shutdown server mysql.   
slave-start Memulai replikasi sebuah proses.   
slave-stop Mengakhiri replikasi sebuah proses. 
status Menampilkan status dari server. 
variables Menampilkan seluruh variabel yang ada.   
version Menampilkan versi server mysql. 
 
 Anda dapat bandingkan daftar perintah tersebut dengan gambar 1. 
 
 Contoh penggunaan mysqladmin adalah sebagai berikut: 
 
 # mysqladmin create cumatest 
 Perintah ini digunakan untuk membuat database cumatest 
 
 # mysqladmin drop cumatest 
 Perintah ini digunakan untuk menghapus database cumatest. Karena digunakan untuk 
menghapus, mysqladmin akan memberikan peringatan sebagai berikut: 
 
Dropping the database is potentially a very bad thing to do. 
Any data stored in the database will be destroyed. 
 
Do you really want to drop the ‘cumatest’ database [y/N] 
 
 Jika Anda benar-benar yakin, Anda tinggal mengetikkan “y” dan tekan enter. Jika tidak, 
ketikkan “N”. 
 
 Contoh lainnya: 
 
 # mysqladmin processlist 
 Perintah ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di MySQL server. Hasilnya 
kurang lebih adalah sebagai berikut: 
 
Id User Host db Command Time State Info 
1 root localhost  Sleep 2   
10 ODBC localhost  Query 0  show processlist 
 
 Bandingkan dengan gambar 2. 
 
 # mysqladmin status 
 Perintah ini akan menampilkan status yang terdapat pada MySQL server. Hasilnya kurang lebih 
adalah sebagai berikut: 
 
Uptime: 5102  Threads: 2  Questions: 541  Slow queries: 0  Opens: 5  Flush tables: 2  Open tables: 0 
Queries per second avg: 0.106 
 
 # mysqladmin version 
 Perintah ini menampilkan versi dari MySQL server yang digunakan. Hasilnya kurang lebih 
adalah sebagai berikut: 



 

 

 
C:\MYSQL\BIN\MYSQLA~1.EXE  Ver 8.21 Distrib 3.23.42, for Win95/Win98 on i32 
Copyright (C) 2000 MySQL AB & MySQL Finland AB & TCX DataKonsult AB 
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, 
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license 
 
Server version  3.23.42 
Protocol version 10 
Connection  localhost via TCP/IP 
TCP port  3306 
Uptime:  1 hour 26 min 23 sec 
 
Threads: 2  Questions: 553  Slow queries: 0  Opens: 5  Flush tables: 2  Open tables: 0 Queries per 
second avg: 0.107 
 
 Minggu depan kita akan belajar mengenai MySQL lebih dalam. 



 

 

Menggunakan MySQL Client (bagian 1) 
 
 Masih dalam rangka pembahasan koneksi database MySQL dengan PHP, kali ini PCplus akan 
memberikan sedikit pedoman bagaimana menggunakan MySQL client untuk melakukan administrasi 
database di MySQL Server. 
 MySQL client dijalankan dari shell atau command prompt. Di Linux Anda dapat memanggil 
MySQL client langsung dari shell sebagai berikut: 
 
# mysql 
 
 Sedangkan dari Windows perintah tersebut dijalankan dari command prompt sebagai berikut: 
 
C:\mysql\bin\> mysql 
 
 (Sesuaikan foldernya dengan path instalasi MySQL di komputer Anda).  
 Perintah ini biasanya bisa dilakukan jika server MySQL terletak di localhost dan tidak ada 
password untuk user yang aktif saat itu. 
 Perintah yang sedikit lebih kompleks adalah sebagai berikut: 
 
# mysql –h host –u user –p 
Enter password: ******** 
 
 Host adalah nama host tempat server MySQL berada, dan user adalah nama user yang akan 
login. Setelah itu, shell atau command prompt akan berganti menjadi shell MySQL sebagai berikut: 
 
mysql> 
 
 Biasanya sebelum shell tersebut akan muncul informasi sebagai berikut: 
 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 3 to server version: 3.23.42 
 
 Perintah yang dituliskan pada shell MySQL tidak bersifat case sensitive, jadi baik huruf kapital 
maupun huruf kecil tidak dibedakan. Setiap perintah juga harus diakhiri dengan tanda titik koma (;) 
sebelum dieksekusi. Jika tidak ada tanda tersebut, maka oleh shell dianggap perintah tersebut akan 
dilanjutkan ke baris berikutnya. Contoh: 
 
mysql> select * from tabel; 
mysql> select * 
    -> from tabel; 
 
 Kedua perintah di atas adalah ekivalen. Namun ada beberapa perintah tertentu yang bisa 
dieksekusi tanpa tanda titik koma, yaitu quit dan exit. 
 Nah, berikut ini akan diberikan operasi-operasi yang umum dilakukan di MySQL Client. 
 
1. Memilih database 
 Untuk memilih database yang akan digunakan, sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
mysql> use namadatabase; 
 



 

 

Contoh: 
 
mysql> use mysql; 
 
2. Melihat informasi mengenai tabel dan database 
 Untuk melihat informasi mengenai database atau tabel-tabel yang ada pada server digunakan 
perintah Show. Perintah ini memiliki beberapa bentuk antara lain: 
 

• SHOW DATABASES [LIKE kondisi] 
• SHOW [OPEN] TABLES [FROM namadatabase] [LIKE kondisi] 
• SHOW [FULL] COLUMNS FROM namatabel[FROM namadatabase] [LIKE kondisi] 
• SHOW INDEX FROM namatabel [FROM namadatabase] 
• SHOW TABLE STATUS [FROM namadatabase] [LIKE kondisi] 
• SHOW STATUS [LIKE kondisi] 
• SHOW VARIABLES [LIKE kondisi] 
• SHOW LOGS 
• SHOW [FULL] PROCESSLIST 
• SHOW GRANTS FOR user 
• SHOW CREATE TABLE namatabel 
• SHOW MASTER STATUS 
• SHOW MASTER LOGS 
• SHOW SLAVE STATUS 

 
Contoh: 
 
mysql> show databases; 
 
 Perintah ini digunakan untuk melihat daftar database yang tersedia di server. Hasilnya akan 
nampak seperti gambar 1. 
 
mysql> show tables from mysql; 
 
 Perintah ini digunakan untuk melihat tabel-tabel yang terdapat pada database bernama mysql. 
(Secara default MySQL server memiliki sebuah database bernama mysql). Hasilnya akan nampak 
seperti gambar 2. 
 
mysql> show columns from db; 
 
 Perintah ini digunakan untuk melihat kolom/field yang terdapat pada tabel bernama db yang 
terdapat pada database mysql. Namun sebelum Anda menggunakan perintah ini, database mysql harus 
dipilih dulu dengan sintaks sebagai berikut: 
 
mysql> use mysql; 
 
 Informasi kolom/field akan disajikan dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah contoh informasi 
kolom yang terdapat pada tabel db database mysql. 
 
Field Type Null Key Default Extra 
Host char(60)  PRI   



 

 

Db char(64)  PRI   
User char(16)  PRI   
Select_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Insert_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Update_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Delete_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Create_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Drop_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Grant_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Reference_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Index_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
Alter_priv enum(‘N’,’Y’)   N  
 
3. Membuat database baru 
 Untuk membuat sebuah database baru digunakan perintah Create Database. Sintaksnya adalah 
sebagai berikut: 
 
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] namadatabase 
 
 Jika pernyataan If Not Exist tidak disertakan, maka apabila ternyata database dengan nama yang 
sama telah ada pada server, maka akan terjadi error. 
 Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut: 
 
mysql> create database if not exists soccer; 
Query OK, 1 row affected (0.11 sec) 
 
 Perintah ini digunakan untuk membuat sebuah database dengan nama soccer. Jika sebuah 
database telah ada dan kita membuat database baru tanpa menggunakan pernyataan if not exist maka 
yang terjadi adalah sebagai berikut: 
 
mysql> create database soccer; 
ERROR 1007: Can’t create database soccer. Database exists. 
 
4. Menghapus database 
 Untuk menghapus database dari MySQL server digunakan perintah Drop Database. Sintaksnya 
adalah sebagai berikut: 
 
DROP DATABASE [IF EXIST] namadatabase 
 
 Gunakan perintah ini dengan bijaksana, karena MySQL tidak akan memberi peringatan. 
 
5. Membuat tabel baru 
 Untuk membuat sebuah tabel ke dalam database digunakan perintah Create Table. Namun 
sebelumnya sebuah database harus dipilih dulu dengan perintah use. Sintaks perintah Create Table 
adalah sebagai berikut: 
 
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] namatabel [(definisi_pembuatan,...)] 
[options] [pernyataan_select] 
 
 Daftar definisi_pembuatan dari sintaks ini adalah sebagai berikut: 



 

 

 
• namakolom tipedata [NOT NULL | NULL] [DEFAULT nilai default] [AUTO_INCREMENT] 

[PRIMARY KEY] [definisi_referensi] 
• PRIMARY KEY (nama_kolom_indeks,...) 
• KEY [nama_indeks] (nama_kolom_indeks,...) 
• INDEX [nama_indeks] (nama_kolom_indeks,...) 
• UNIQUE [INDEX] [nama_indeks] (nama_kolom_indeks,...) 
• FULLTEXT [INDEX] [nama_indeks] (nama_kolom_indeks,...) 
• [CONSTRAINT simbol] FOREIGN KEY nama_indeks (nama_kolom_indeks,...) 

[definisi_referensi] 
• CHECK (expr) 

 
Daftar options yang disediakan adalah sebagai berikut: 
 

• TYPE = {BDB | HEAP | ISAM | InnoDB | MERGE | MYISAM } 
• AUTO_INCREMENT = # 
• AVG_ROW_LENGTH = # 
• CHECKSUM = {0 | 1} 
• COMMENT = "string" 
• MAX_ROWS = # 
• MIN_ROWS = # 
• PACK_KEYS = {0 | 1} 
• PASSWORD = "string" 
• DELAY_KEY_WRITE = {0 | 1} 
• ROW_FORMAT= { default | dynamic | fixed | compressed } 
• RAID_TYPE= {1 | STRIPED | RAID0 } RAID_CHUNKS=#  RAID_CHUNKSIZE=# 
• UNION = (table_name,[table_name...]) 
• DATA DIRECTORY="directory" 
• INDEX DIRECTORY="directory" 

 
 Memang jika melihat sintaks di atas dijamin Anda akan pusing tujuh belas keliling. Namun 
sebenarnya tidak semua pilihan tersebut harus digunakan sehingga terkadang sintaks inipun bisa sangat 
sederhana. Jika Anda sering menggunakannya, lama-lama pasti terbiasa juga. Mudah-mudahan dengan 
contoh-contoh berikut Anda bisa memahaminya: 
 
mysql> CREATE TABLE coba ( 
field1 varchar(10), 
field2 datetime, 
field3 integer(5) NOT NULL default 100); 
 
mysql> CREATE TABLE gallery ( 
kode varchar(10) NOT NULL default '', 
judul varchar(200) NOT NULL default '', 
material varchar(200) NOT NULL default '', 
warna varchar(100) NOT NULL default '', 
harga varchar(12) NOT NULL default '', 
keterangan tinytext NOT NULL, 
namafile varchar(250) NOT NULL default '', 
PRIMARY KEY  (`kode`) 



 

 

) TYPE=MyISAM; 
 
 Minggu depan akan kita lanjutkan dengan perintah-perintah yang lain. 



 

 

Menggunakan MySQL Client (bagian 2) 
 
 Minggu lalu Anda telah belajar 5 operasi yang dilakukan di MySQL Client. Masih ada beberapa 
lagi operasi-operasi yang masih harus dibahas. Kita akan lanjutkan pembahasan itu sekarang 
 
6. Memodifikasi tabel 
 Jika sebuah tabel sudah “terlanjur” jadi namun ternyata diperlukan modifikasi-modifikasi 
tertentu, digunakan perintah Alter Table. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
ALTER TABLE namatabel spesifikasi [, spesifikasi, ...] 
 
Daftar spesifikasi yang disediakan adalah sebagai berikut: 
 

• ADD [COLUMN] definisi_pembuatan [FIRST | AFTER nama_kolom ] 
• ADD [COLUMN] (definisi_pembuatan, definisi_pembuatan,...) 
• ADD INDEX [nama_indeks] (nama_kolom_indeks,...) 
• ADD PRIMARY KEY (nama_kolom_indeks,...) 
• ADD UNIQUE [nama_indeks] (nama_kolom_indeks,...) 
• ADD FULLTEXT [nama_indeks] (nama_kolom_indeks,...) 
• ADD [CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY nama_indeks (nama_kolom_indeks,...) 

[definisi_referensi] 
• ALTER [COLUMN] namakolom {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT} 
• CHANGE [COLUMN] namakolom_lama definisi_pembuatan 
• MODIFY [COLUMN] definisi_pembuatan 
• DROP [COLUMN] namakolom 
• DROP PRIMARY KEY 
• DROP INDEX nama_indeks 
• RENAME [TO] namabaru 
• ORDER BY kolom 
• table_options 

 
 Contoh: 
 
mysql> alter table coba add column field4 real(10,3); 
 
 Perintah ini digunakan untuk menambah kolom bernama field4 dengan tipe data real. Pada 
akhir perintah, MySQL akan menampilkan informasi sebagai berikut: 
 
Query OK, 1 row affected (0.30 sec) 
Records: 1 Duplicates: 0 Warning: 0 
 
mysql> alter table coba add index f4idx (field4); 
 
 Perintah ini digunakan untuk menambahkan indeks bernama f4idx pada kolom field4. 
 
7. Menghapus tabel. 
 Untuk menghapus tabel digunakan perintah Drop Table. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
DROP TABLE [IF EXISTS] namatabel 



 

 

 
 Gunakan perintah ini dengan bijaksana, karena MySQL tidak akan memberi peringatan. 
 
8. Query Data. 
 Query data adalah pengambilan data dari satu tabel atau lebih. Perintah yang digunakan adalah 
Select. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
SELECT [DISTINCT | DISTINCTROW | ALL] ekspresi 
[INTO {OUTFILE | DUMPFILE} 'namafile' export_options] 
[FROM referensi_tabel 
[WHERE kondisi] 
[GROUP BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], ...] 
[HAVING kondisi] 
[ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC] ,...] 
[LIMIT [offset,] rows] 
[PROCEDURE namaprosedur] 
[FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]] 
 
 Ekspresi adalah nama-nama kolom yang datanya hendak diambil. Jika semua kolom hendak 
diambil ekspresi dapat diganti dengan lambang bintang (*). Contoh penggunaannya adalah sebagai 
berikut: 
 
mysql> select * from coba; 
  
 Perintah ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel coba. Outputnya dapat Anda 
lihat pada gambar 1. 
 
mysql> select * from coba where field4 > 100; 
 
 Perintah ini digunakan untuk mengambil seluruh kolom dari tabel coba namun untuk record-
record yang memenuhi syarat field4 lebih besar daripada 100. Outputnya dapat Anda lihat pada gambar 
2. 
 
 Bagaimana jika seandainya ingin diambil data dari 2 tabel yang saling berhubungan? Nama-
nama tabel tersebut dinyatakan dengan alias. Contoh: 
 
mysql> select t1.name, t2.salary from employee AS t1, info AS t2 
 where t1.name = t2.name; 
mysql> select t1.name, t2.salary from employee t1, info t2 
 where t1.name = t2.name; 
 
 Pada contoh tersebut nama tabel employee diberi alias t1 dan nama tabel info diberi alias t2. 
 
9. Menyisipkan data. 
 Untuk menyisipkan data baru ke dalam tabel digunakan perintah Insert. Data yang disisipkan 
dapat berupa data yang diambil dari tabel lain, ataupun data yang berupa nilai-nilai tertentu yang 
disebutkan secara eksplisit. 
 Untuk data yang diambil dari tabel lain, sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
INSERT [INTO] namatabel [(namafield,...)] perintah SELECT 



 

 

 
 Untuk data yang disebutkan secara eksplisit, sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
INSERT [INTO] namatabel [(namafield,...)] VALUES ekspresi 
 Contoh: 
 
mysql> insert into cobalagi select * from coba; 
 
 Perintah ini digunakan untuk menyisipkan data ke tabel cobalagi yang berasal dari tabel coba. 
 
mysql> insert into coba(field1,field2,field3,field4) 
 values(‘xyz’,’01-01-01’,100,50.25); 
 
 Perintah di atas digunakan untuk menyisipkan data ke tabel coba dengan nilai masing-masing 
field telah ditentukan yaitu sebagai berikut: 
 

• field1 = ‘xyz’ 
• field2 = ’01-01-01’ 
• field3 = 100 
• field4 = 50.25 

 
10. Mengupdate Data 
 Untuk keperluan update data digunakan perintah Update. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
UPPDATE namatabel SET kriteria WHERE kondisi 
 
 Contoh: 
 
mysql> update coba set field2 = ’01-02-03’ 
 where field1 = ‘aaa’ 
 
 Perintah ini digunakan untuk memperbaharui nilai field2 menjadi ’01-02-03’ untuk record yang 
nilai field1-nya adalah ‘aaa’ 
 
11. Menghapus data.  
 Untuk menghapus record dari tabel digunakan perintah Delete. Sintaksnya adalah sebagai 
berikut: 
 
DELETE FROM namatabel WHERE kondisi 
 
 Contoh: 
 
mysql> delete from coba where field1 = ‘xyz’; 
 
 Perintah ini digunakan untuk menghapus record dari tabel coba yang nilai field1-nya adalah 
‘xyz’. 
 
 Nah, kini Anda telah belajar bagaimana melakukan operasi-operasi dasar dengan menggunakan 
MySQL client. 
 Berikut ini akan diberikan sebuah tips untuk mempermudah pekerjaan Anda. Jika perintah yang 



 

 

harus Anda ketikkan pada shell hanya sedikit, tentu tidak menjadi masalah. Bagaimana kalau banyak? 
Kalau diketikkan satu persatu pasti lama-lama sebal juga. Untuk mempermudahnya, Anda dapat 
menggunakan teks editor (misalnya Notepad, gedit, vi, atau lainnya) untuk mengetikkan perintah-
perintah tersebut terlebih dahulu. Jumlah yang harus Anda ketikkan memang tetap sama saja, tapi 
setidaknya pada teks editor terdapat fasilitas copy dan paste. Setelah itu simpan file tersebut dengan 
nama file berekstensi .sql, misalnya file1.sql, file2.sql, dan sebagainya. 
 File tersebut nantinya dapat disisipkan ke MySQL dari shell atau command prompt dengan cara 
sebagai berikut: 
 
# mysql namadatabase < namafile.sql 
 
atau 
 
C:\mysql\bin> mysql namadatabase < namafile.sql 
 
 Minggu depan kita akan belajar mengenai tipe-tipe data di MySQL. 



 

 

Tipe Data di MySQL 
 
 Sesuai dengan janji PCplus minggu lalu, pada edisi ini kita akan membahas tipe data yang 
didukung oleh MySQL. Pemilihan tipe data merupakan suatu hal yang cukup penting dalam mengelola 
server. Salah satu sebabnya adalah berkaitan dengan ruang di harddisk yang akan “dimakan” oleh data-
data tersebut. 
 Berikut ini akan diberikan tipe-tipe data yang didukung oleh MySQL yang terambil dari 
dokumentasi MySQL. Tipe-tipe data ini diberikan dalam bentuk yang siap dituliskan pada sintaks-
sintaks MySQL, misalnya Create Table. Pada tipe-tipe data tersebut terdapat beberapa atribut yang 
memiliki arti sebagai berikut: 
 

• M, menunjukkan lebar karakter maksimum. Nilai M maksimum adalah 
255.  

• D,  menunjukkan jumlah angka di belakang koma. Nilai maksimum D adalah 30 tetapi 
dibatasi oleh nilai M, yaitu tidak boleh lebih besar daripada M-2. 

• Atribut yang diberi tanda [ dan ] berarti pemakaiannya adalah optional. 
• Jika atribut ZEROFILL disertakan, MySQL akan otomatis menambahkan atribut UNSIGNED. 
• UNSIGNED adalah bilangan tanpa tanda di depannya (misalnya tanda 

negatif). 
 
Inilah tipe-tipe data tersebut: 
 
TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 
 Integer yang sangat kecil jangkauan nilainya, yaitu -128 hingga 127. Jangkauan unsigned 
adalah 0 hingga 255. 
 
SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 
 Integer yang kecil jangkauan nilainya, yaitu -32768 hingga 32767. Jangkauan unsigned adalah 0 
hinga 65535.  
 
MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 
 Integer tingkat menengah. Jangkauan nilainya adalah -8388608 hingga 8388607. Jangkauan 
unsigned adalah 0 hingga 16777215. 
 
INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 
 Integer yang berukuran normal. Jangkauan nilainya adalah -2147483648 hingga 2147483647. 
Jangkauan unsigned adalah 0 hingga 4294967295. 
 
INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 
 Sama dengan INT. 
 
BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] 
 Integer berukuran besar. Jangkauan nilainya adalah -9223372036854775808 hingga 
9223372036854775807. Jangkauan unsigned adalah 0 hingga 18446744073709551615. 
 
FLOAT(precision) [ZEROFILL] 
 Bilangan floating-point. Tidak dapat bersifat unsigned. Nilai atribut precision adalah <=24 
untuk bilangan floating-point presisi tunggal dan di antara 25 dan 53 untuk bilangan floating-point 
presisi ganda. 
 



 

 

FLOAT[(M,D)] [ZEROFILL] 
 Bilangan floating-point presisi tunggal. Tidak dapat bersifat unsigned. Nilai yang diijinkan 
adalah -3.402823466E+38 hingga -1.175494351E-38 untuk nilai negatif, 0, and 1.175494351E-38 
hingga 3.402823466E+38 untuk nilai positif. 
 
DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL] 
 Bilangan floating-point presisi ganda. Tidak dapat bersifat unsigned. Nilai yang diijinkan 
adalah -1.7976931348623157E+308 hingga -2.2250738585072014E-308 untuk nilai negatif, 0, dan 
2.2250738585072014E-308 hingga 1.7976931348623157E+308 untuk nilai positif. 
 
DOUBLE PRECISION[(M,D)] [ZEROFILL] 
REAL[(M,D)] [ZEROFILL] 
 Keduanya sama dengan DOUBLE. 
 
DECIMAL[(M[,D])] [ZEROFILL] 
 Bilangan floating-point yang “unpacked”. Tidak dapat bersifat unsigned. Memiliki sifat mirit 
dengan CHAR. Kata “unpacked'' berarti bilangan disimpan sebagai string, menggunakan satu karakter 
untuk setiap digitnya. Jangkauan nilai dari DECIMAL sama dengan DOUBLE, tetapi juga tergantung 
dai nilai atribut M dan D yang disertakan. Jika D tidak diisi akan dianggap 0. Jika M tidak diisi maka 
akan dianggap 10. Sejak MySQL 3.22 nilai M harus termasuk ruang yang ditempati oleh angka di 
belakang koma dan tanda + atau -. 
 
NUMERIC(M,D) [ZEROFILL] 
 Sama dengan DECIMAL.  
 
DATE 
 Sebuah tanggal. MySQL menampilkan tanggal dalam format 'YYYY-MM-DD'. Jangkauan 
nilainya adalah '1000-01-01' hingga '9999-12-31'. 
 
DATETIME 
 Sebuah kombinasi dari waktu (jam) dan tanggal. MySQL menampilkan waktu dan tanggal 
dalam format 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'. Jangkauan nilainya adalah '1000-01-01 00:00:00' hingga 
'9999-12-31 23:59:59'. 
 
TIMESTAMP[(M)] 
 Sebuah timestamp. Jangkauannya adalah dari '1970-01-01 00:00:00' hingga suatu waktu di 
tahun 2037. MySQL menampilkan tipe data TIMESTAMP dalam format YYYYMMDDHHMMSS, 
YYMMDDHHMMSS, YYYYMMDD, atau YYMMDD, tergantung dari nilai M, apakah 14 (atau tidak 
ditulis), 12, 8, atau 6. 
 
TIME 
 Tipe data waktu. Jangkauannya adalah '-838:59:59' hingga '838:59:59'. MySQL menampilkan 
TIME dalam format 'HH:MM:SS'. 
 
YEAR[(2|4)] 
 Angka tahun, dalam format 2- atau 4-digit (default adalah 4-digit). Nilai yang mungkin adalah 
1901 hingga 2155, 0000 pada format 4-digit, dan 1970-2069 pada format 2-digit (70-69). 
 
[NATIONAL] CHAR(M) [BINARY] 
 String yang memiliki lebar tetap. Nilai M adalah dari 1 hingga 255 karakter. Jika ada sisa, maka 



 

 

sisa tersebut diisi dengan spasi (misalnya nilai M adalah 10, tapi data yang disimpan hanya memiliki 7 
karakter, maka 3 karakter sisanya diisi dengan spasi). Spasi ini akan dihilangkan apabila data dipanggil. 
Nilai dari CHAR akan disortir dan diperbandingkan secara case-insensitive menurut default character 
set yang tersedia, kecuali bila atribut BINARY disertakan. 
  
[NATIONAL] VARCHAR(M) [BINARY] 
 String dengan lebar bervariasi. Nilai M adalah dari 1 hingga 255 karakter. Jika nilai M adalah 
10 sedangkan data yang disimpan hanya terdiri dari 5 karakter, maka lebar data tersebut hanya 5 
karakter saja, tidak ada tambahan spasi. 
 
TINYBLOB 
TINYTEXT 
 Sebuah BLOB (semacam catatan) atau TEXT dengan lebar maksimum 255 (2^8 - 1) karakter. 
 
BLOB 
TEXT 
 Sebuah BLOB atau TEXT dengan lebar maksimum 65535 (2^16 - 1) karakter. 
 
MEDIUMBLOB 
MEDIUMTEXT 
 Sebuah BLOB atau TEXT dengan lebar maksimum 16777215 (2^24 - 1) karakter. 
 
LONGBLOB 
LONGTEXT 
 Sebuah BLOB atau TEXT dengan lebar maksimum 4294967295 (2^32 - 1) karakter. 
 
ENUM('value1','value2',...) 
 Sebuah enumerasi, yaitu objek string yang hanya dapat memiliki sebuah nilai, dipilih dari daftar 
nilai 'value1', 'value2', ..., NULL atau nilai special "" error. Sebuah ENUM maksimum dapat memiliki 
65535 jenis nilai. 
  
SET('value1','value2',...) 
 Sebuah set, yaitu objek string yang dapat memiliki 0 nilai atau lebih, yang harus dipilih dari 
daftar nilai 'value1', 'value2', .... Sebuah SET maksimum dapat memiliki 64 anggota. 
 
 Nah, dengan mengenal tipe-tipe data yang didukung oleh MySQL, Anda dapat dengan tepat 
memilih tipe data yang Anda butuhkan dalam menyusun sebuah database. 
 Misalnya Anda hendak menyimpan data jumlah suatu stok barang yang tidak melebihi angka 
200 misalnya, maka sebaiknya Anda memilih tipe data TINYINT yang diberi atribut UNSIGNED. 
Alasannya adalah jumlah stok tidak melebihi 200 dan tidak mungkin lebih kecil dari 0, dan tipe data 
TINYINT memiliki jangkauan 0 hingga 255, jadi memenuhi syarat untuk digunakan. 
 Contoh yang lain, misalnya Anda hendak membuat database nomor telpon dari teman-teman 
Anda. Memang nomor telpon seluruhnya terdiri dari angka, namun nampaknya tidak tepat bila 
disimpan dalam tipe data INT (atau bahkan BIGINT bila hendak menyimpan nomor handphone). Lebih 
baik dimasukkan ke dalam CHAR atau VARCHAR dengan M adalah 12. Mengapa 12? Karena nomor 
handphone terpanjang terdiri dari 12 digit. Sedangkan nomor telpon rumah terpanjang adalah 8 digit 
ditambah kode area terpanjang 4 digit, jadi angka 12 sangat pas. 
 Lalu bagaimana penerapannya dalam operasi MySQL? Misalnya Anda hendak membuat tabel 
stok barang dengan masing-masing field adalah kode barang, nama barang, harga barang, supplier, dan 
tanggal beli, maka kemungkinan perintah yang harus ditulis adalah sebagai berikut: 



 

 

 
mysql> create table stok( 
 -> kode char(5), 
 -> nama varchar(20), 
 -> harga mediumint unsigned, 
 -> supplier char(5), 
 ->  tanggal date); 
 
 Perintah tersebut di atas akan membuat tabel bernama stok dengan field-field sebagai berikut: 
 
Nama field Tipe data Keterangan 
Kode Char(5) Kode barang biasanya memiliki jumlah karakter tetap, dalam contoh ini 

adalah 5. 
Nama Varchar(20) Nama barang kemungkinan besar memiliki jumlah karakter yang berbeda-

beda, sehingga cocok menggunakan varchar. 
Harga Mediumint 

Unsigned 
Harga tergantung dari jenis barangnya, pada contoh ini dianggap harga 
barang tertinggi di bawah 100 jutaan. 

Supplier Char(5) Supplier biasanya juga dituliskan dalam kode tertentu yang jumlah 
karakternya tetap. 

Tanggal Date Tanggal pembelian. Umumnya waktu pembelian tidak perlu disertakan, 
hanya tanggalnya saja. 

 
 OK, pengenalan MySQL server dirasa cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas 
penerapan koneksi database MySQL ini dengan PHP. Sampai jumpa minggu depan. 



 

 

Implementasi Koneksi PHP ke MySQL (bagian 1) 
 
 Telah dijelaskan bahwa koneksi ke database merupakan salah satu fitur PHP yang paling sering 
digunakan. Apalagi PHP juga telah menyediakan fungsi-fungsi built in yang mendukung koneksi 
database ke MySQL server. Nah, setelah Anda sedikit banyak tahu tentang MySQL, kini saatnya untuk 
menerapkan pengetahuan tersebut untuk membuat aplikasi web database dengan PHP dan MySQL. 
 Untuk keperluan contoh dan latihan, kita akan membuat sebuah database dengan MySQL. 
Buatlah sebuah database dengan nama pcplus sebagai berikut: 
 
mysql> create database pcplus; 
 
 Pilihlah database tersebut sebagai database aktif. 
 
mysql> use pcplus; 
 
 Buatlah sebuah tabel baru dengan nama table1 sebagai berikut: 
 
mysql> create table table1( 
 -> nama varchar(20), 
 -> alamat varchar(30), 
 -> telpon varchar(12), 
 -> email varchar(30), 
 -> tgllhr date); 
 
 Tabel ini adalah contoh suatu tabel daftar nama. Isikan tabel tersebut dengan data-data yang 
terdapat pada tabel A sebagai berikut: 
 
Tabel A. Record-record untuk table1 
 
nama alamat telpon email tgllhr 
Anton Jl. Angsa 1 123456 anton@anton.com 1975-01-01 
Betty Jl. Belimbing 2 234567 betty@betty.net 1980-02-02 
Charlie Jl. Cakra 3 345678 charlie@charlie.org 1974-03-03 
Diana Jl. Durian 4 456789 diana@diana.tv 1979-04-04 
Enggar Jl. Elang 5 567891 enggar@enggar.info 1982-05-05 
Fifi Jl. Flamengo 6 678912 fifi@fifi.biz 1977-06-06 
Gina Jl. Gelora 7 789123 gina@gina.com 1973-07-07 
 
 PCplus akan memberikan trik untuk mempermudah proses “pengisian” data ini. Buatlah sebuah 
file teks yang berisi teks sebagai berikut: 
 
insert into table1 values ('Anton','Jl. Angsa 1','123456','anton@anton.com','1975-01-01'); 
insert into table1 values ('Betty','Jl. Belimbing 2','234567','betty@betty.net','1980-02-02'); 
insert into table1 values ('Charlie','Jl. Cakra 3','345678','charlie@charlie.org','1974-03-03'); 
insert into table1 values ('Diana','Jl. Durian 4','456789','diana@diana.tv','1979-04-04'); 
insert into table1 values ('Enggar','Jl. Elang 5','567891','enggar@enggar.info','1982-05-05'); 
insert into table1 values ('Fifi','Jl. Flamengo 6','678912','fifi@fifi.biz','1977-06-06'); 
insert into table1 values ('Gina','Jl. Gelora 7','789123','gina@gina.com','1973-07-07'); 
 
 Simpanlah file teks tersebut dengan nama misalnya table1.sql. Lalu jalankan perintah mysql 



 

 

dari prompt/shell sebagai berikut: 
 
# mysql pcplus < table1.sql 
 
atau 
 
c:\mysql\bin> mysql pcplus < table1.sql 
 
 Bila perlu sertakan path lengkap dari file table1.sql tersebut. 
 Untuk memeriksa apakah pengisian data tersebut berhasil, maka buatlah query sebagai berikut: 
 
myqsl> use pcplus; 
mysql> select * from table1; 
 
 Hasil yang diberikan seharusnya sama persis dengan yang terlihat pada tabel A. 
 Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi PHP yang akan mengakses database tersebut. Latihan 
pertama yang diberikan adalah mengakses atau melakukan koneksi ke server MySQL, mengambil 
query, dan menampilkan query tersebut ke halaman web. 
 Untuk melakukan koneksi ke database MySQL digunakan fungsi mysql_connect(). Fungsi ini 
merupakan jembatan antara aplikasi PHP dengan database MySQL. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
mysql_connect(server, user, password) 
 
 Server adalah nama server yang merupakan host dari MySQL server, sedangkan user dan 
password adalah user dan password MySQL. Contoh: 
 
$conn = mysql_connect('localhost','root','rahasia') 
 
 Setelah jembatan itu terbentuk, berikutnya adalah memilih database mana yang akan digunakan 
dalam aplikasi PHP. Fungsi yang digunakan adalah mysql_select_db(). Sintaksnya adalah sebagai 
berikut: 
 
mysql_select_db(namadatabase[,koneksi]) 
 
 Parameter koneksi adalah variabel yang menyimpan koneksi ke MySQL server yang dilakukan 
oleh fungsi mysql_connect(). Contoh: 
 
mysql_select_db('pcplus',$conn) 
 
 Berikutnya adalah mengambil query dari database yang telah terkoneksi tersebut. Fungsi yang 
digunakan adalah mysql_query(). Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
mysql_query(perintahsql[,koneksi]) 
 
 Contoh: 
 
$qry = mysql_query('select * from table1',$conn) 
 
 Yang terakhir adalah menampilkan hasil query tersebut ke halaman web. Fungsi yang 
digunakan adalah mysql_fetch_array(). Fungsi ini digunakan untuk memasukkan hasil query ke dalam 



 

 

array assosiatif dan/atau array numeris. Dalam bentuk variabel array, tentunya record-record tersebut 
kini bisa ditampilkan. Sintaks dari fungsi mysql_fetch_array() adalah sebagai berikut: 
 
mysql_fetch_array(query) 
 
 Query adalah hasil query yang didapatkan dari fungsi mysql_query(). Contoh: 
 
$row = mysql_fetch_array($qry) 
 
 Variabel $row inilah yang merupakan array yang menyimpan hasil query. Dengan demikian 
untuk menampilkan field-field pada query Anda dapat menggunakan $row[0], $row[1], dan seterusnya, 
atau $row['namafield1'], $row['namafield2'], dan seterusnya. Yang harus diperhatikan adalah 
bagaimana caranya kita menampilkan query tersebut sehingga sedap dipandang. 
 Berikut ini adalah contoh skrip lengkap bagaimana mengakses tabel table1 dari database pcplus 
yang telah kita buat di awal artikel ini. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Database </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$host = “localhost”; 
$user = “root”; 
$pwd = “rahasia”; 
$db = “pcplus”; 
$sql = “select * from table1”; 
$conn = mysql_connect($host,$user,$pwd); 
mysql_select_db($db); 
$qry = mysql_query($sql); 
 
?> 
<TABLE BORDER=1> 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Nama </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Alamat </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Telpon </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Email </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Tanggal Lahir </TD> 
</TR> 
<? 
while ($row = mysql_fetch_array($qry)) { 
?> 
 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['nama']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['alamat']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['telpon']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['email']?> </TD> 



 

 

 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['tgllhr']?> </TD> 
</TR> 
 
<? 
} 
?> 
 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah skrip tersebut dengan nama database1.php. Jika dijalankan skrip tersebut akan 
nampak seperti pada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 menunjukkan skrip yang dijalankan dengan 
browser Mozilla under Linux RH 9.0 dan gambar 2 menunjukkan skrip yang dijalankan dengan 
browser Internet Explorer pada Windows 98. 
 Sampai jumpa minggu depan, ciao. 



 

 

Implementasi Koneksi PHP ke MySQL (bagian 2 - habis) 
 
 Minggu lalu Anda telah belajar menerapkan koneksi PHP ke MySQL dan menampilkan data-
data yang diambil ke browser. Nah, sekarang kita akan belajar sesuatu yang lebih "advanced". 
 Pada pembahasan yang diberikan minggu lalu, contoh-contoh skrip yang diberikan masih 
"polos", tidak ada perangkap kesalahan sama sekali. Padahal perangkap kesalahan ini merupakan hal 
yang sangat vital karena koneksi ke MySQL ini cukup rentan terhadap kesalahan. Tentu saja hal ini 
masuk akal karena melibatkan dua software (yaitu PHP dan MySQL) yang melakukan kerjasama. 
Dalam hubungan antar dua orang manusia pun seringkali terjadi kesalahpahaman bukan? 
 Untuk itu kali ini kita akan memoles contoh-contoh yang diberikan minggu lalu dengan 
menambahkan perangkap kesalahan agar jika terjadi kesalahan kita tahu bagaimana untuk 
memperbaikinya. 
 Perangkap kesalahan yang akan digunakan adalah operator kontrol error. Sintaks penggunaan 
operator kontrol error ini adalah dengan menambahkan karakter at (@) di depan suatu fungsi kemudian 
diikuti dengan pernyataan "or die(pesan)". 
 Berikut adalah contohnya penggunaan operator kontrol error tersebut. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Kontrol Error </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$x = M_PI; 
?> 
 
y adalah akar dari x <BR> 
jika x = <?=$x?> maka y =   
 
<? 
$pesan = "Ada yang salah pada operasi ini"; 
$y = @sqrt($x) or 
 die($pesan); 
echo $y; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Jika skrip tersebut dijalankan, maka browser akan memberikan hasil sebagai berikut: 
 
y adalah akar dari x  
jika x = 3.1415926535898 maka y = 1.7724538509055 
 
 Sekarang sengaja kita buat suatu kesalahan, misalnya M_PI ditulis dengan MPI, maka browser 
akan memberikan hasil sebagai berikut: 
 
y adalah akar dari x  
jika x = MPI maka y = "Ada yang salah pada operasi ini" 
 



 

 

 Kini kita terapkan operator kontrol error tersebut pada contoh skrip minggu lalu. 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Database </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$host = “localhost”; 
$user = “root”; 
$pwd = “rahasia”; 
$db = “pcplus”; 
$sql = “select * from table1”; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pwd) or 
 die("Koneksi gagal"); 
mysql_select_db($db); 
$qry = mysql_query($sql) or 
 die("Query salah"); 
 
?> 
<TABLE BORDER=1> 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Nama </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Alamat </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Telpon </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Email </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Tanggal Lahir </TD> 
</TR> 
<? 
while ($row = mysql_fetch_array($qry)) { 
?> 
 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['nama']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['alamat']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['telpon']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['email']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['tgllhr']?> </TD> 
</TR> 
 
<? 
} 
?> 
 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Setelah skrip ini kita perbaharui seperti di atas, maka jika terdapat kesalahan, browser akan 



 

 

memberikan pesan kesalahan. Jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan "Koneksi gagal" dan jika 
pernyataan sql yang salah maka akan muncul pesan "Query salah". 
 Namun kadang-kadang pesan seperti ini masih belum cukup. Jika koneksi gagal, apa penyebab 
kegagalannya? Jika query salah, dimana letak kesalahannya? 
 Untuk PHP menyediakan suatu fungsi lagi bernama mysql_error(). Fungsi ini akan 
menghasilkan suatu teks yang berisi kesalahan yang terjadi. Dengan demikian pesan kesalahan akan 
menjadi lebih jelas dan kesalahan jadi lebih mudah untuk diperbaiki. Kita revisi lagi contoh skrip di 
atas menjadi sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Database </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pwd = ""; 
$db = "pcplus"; 
$sql = "select * from table1"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pwd) or 
 die("Terdapat kesalahan, yaitu: " . mysql_error()); 
@mysql_select_db($db) or 
 die("Terdapat kesalahan, yaitu: " . mysql_error()); 
$qry = @mysql_query($sql) or 
 die("Terdapat kesalahan, yaitu: " . mysql_error()); 
 
?> 
<TABLE BORDER=1> 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Nama </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Alamat </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Telpon </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Email </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Tanggal Lahir </TD> 
</TR> 
<? 
while ($row = mysql_fetch_array($qry)) { 
?> 
 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['nama']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['alamat']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['telpon']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['email']?> </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f7efde> <?=$row['tgllhr']?> </TD> 
</TR> 
 
<? 



 

 

} 
?> 
 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Nah, sekarang pesan kesalahan mejadi lebih jelas. Sekarang kita sengaja buat kesalahan pada 
skrip tersebut. Misalnya baris yang bertuliskan $db = "pcplus"; kita ganti menjadi $db = "pcpluss"; 
(ada dua huruf s). Peringatan yang muncul pada browser adalah: 
 
Terdapat kesalahan, yaitu: Unknown database 'pcpluss' 
 
 Dengan demikian kita langsung tahu bahwa yang salah adalah penulisan nama database yang 
seharusnya pcplus tetapi ditulis pcpluss. 
 Kita coba lagi dengan kesalahan lain. Misalnya pernyataan sql diganti dari "select * from 
table1" menjadi "select * from tabel1" (table1 diganti tabel1). Browser akan memberikan pesan sebagai 
berikut: 
 
Terdapat kesalahan, yaitu: Table 'pcplus.tabel1' doesn't exist 
 
 Dengan demikian kita langsung tahu bahwa yang salah nama tabel yang dipilih, sehingga 
kesalahan lebih mudah dilacak. 
 Minggu depan PCplus akan memberikan contoh-contoh aplikasi database dengan PHP dan 
MySQL. 



 

 

Membuat Buku Tamu Dengan PHP (bagian 1) 
 
 Setelah sekian lama berkutat dengan dasar-dasar dan teori penggunaan PHP, mulai edisi ini 
PCplus akan lebih banyak membahas mengenai aplikasi-aplikasi web dengan PHP. Kita mulai 
pembahasan kita dengan buku tamu. 
 Buku tamu merupakan salah satu fitur standar yang terdapat dalam situs-situs di Internet, 
terutama situs-situs pribadi. Hampir dapat dipastikan, aplikasi buku tamu akan menggunakan database 
yang fungsinya adalah menyimpan daftar tamu yang pernah mengunjungi situs tersebut dan 
memberikan komentarnya. Untuk itu mula-mula kita persiapkan sebuah database dengan struktur 
sebagai berikut: 
 
Field Tipe 
Nama Varchar(30) 
Email Varchar(40) 
Komentar Text 
 
 Tabel disimpan dengan nama guest, sedangkan databasenya disimpan dengan nama gsbook.  
 Halaman web yang nantinya dirancang akan memiliki 3 halaman, yaitu halaman form buku 
tamu, halaman daftar tamu, dan halaman terima kasih. 
 Halaman form buku tamu akan berisi form untuk pengisian buku tamu. 
 Halaman daftar tamu akan berisi daftar tamu yang telah mengisi buku tamu. 
 Halaman terima kasih akan berisi ucapan terima kasih atas diisinya buku tamu. 
 Kita mulai perancangan kita dari halaman form buku tamu. Halaman form buku tamu berisi 
form untuk pengisian buku tamu. Pada halaman ini nanti akan ditambahkan suatu skrip yang akan 
melakukan verifikasi terhadap form yang belum diisi. Skrip selengkapnya adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Form </TITLE> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
function pesan() { 
var ceknama = document.forms[0].elements[0].value; 
var cekemail = document.forms[0].elements[1].value; 
var cekkom = document.forms[0].elements[2].value; 
if (ceknama.length == 0) { 
 window.alert("Anda belum memasukkan nama Anda"); 
} else { 
if ((cekemail.length == 0) || (cekemail.indexOf("@",1) == -1)) { 
 window.alert("Periksa kembali alamat email Anda"); 
} else { 
if ((cekkom.length == 0)) { 
 window.alert("Anda belum berkomentar"); 
} else { 
 document.forms[0].submit(); 
} 
} 
} 
} 
</SCRIPT> 
</HEAD> 



 

 

<BODY> 
<H1> Selamat Datang di Situs Kami </H1> 
Silakan isi identitas Anda <BR> 
<FORM NAME="identity" METHOD="post" ACTION="guest.php"> 
<PRE> 
Nama : <INPUT TYPE="text" NAME="nama"> 
Email : <INPUT TYPE="text" NAME="email"> 
Komentar : 
<TEXTAREA NAME="komentar" ROWS=10 COLS=30> 
</TEXTAREA> 
<INPUT TYPE="button" VALUE="Submit" onClick=pesan()> 
</PRE> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah file dengan nama bukutamu.html. Halaman form buku tamu akan terlihat seperti 
gambar 1. Yang perlu diingat adalah bahwa walaupun memiliki ekstensi .html, halaman ini harus tetap 
dijalankan di virtual direktori dengan mengetikkan http://localhost/direktori/namafile.html di bagian 
address browser. 
 Pembahasan dari skrip di atas adalah sebagai berikut: pada bagian head terdapat skrip 
JavaScript, skrip ini digunakan untuk verifikasi terhadap form yang belum diisi. 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
function pesan() { 
var ceknama = document.forms[0].elements[0].value; 
var cekemail = document.forms[0].elements[1].value; 
var cekkom = document.forms[0].elements[2].value; 
if (ceknama.length == 0) { 
 window.alert("Anda belum memasukkan nama Anda"); 
} else { 
if ((cekemail.length == 0) || (cekemail.indexOf("@",1) == -1)) { 
 window.alert("Periksa kembali alamat email Anda"); 
} else { 
if ((cekkom.length == 0)) { 
 window.alert("Anda belum berkomentar"); 
} else { 
 document.forms[0].submit(); 
} 
} 
} 
} 
</SCRIPT> 
 
 Mula-mula skrip tersebut mengambil nilai dari setiap elemen form. Setelah itu nilai setiap 
elemen tersebut diperiksa, jika kosong, maka akan muncul peringatan. Bagian berikutnya merupakan 
form HTML biasa, tetapi pada bagian submit akan ditambahkan sebuah event handler yang mengacu 
pada skrip JavaScript yang terletak di bagian head. 
 
<INPUT TYPE="button" VALUE="Submit" onClick=pesan()> 



 

 

 
 Halaman berikutnya adalah halaman terima kasih. Halaman terima kasih merupakan halaman 
yang akan menampilkan ucapan terima kasih sekaligus di dalamnya terdapat skrip PHP yang 
digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan pada halaman form buku tamu. Skrip selengkapnya 
adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Buku Tamu </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<? 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pwd = ""; 
$conn = @mysql_connect ($host, $user, $pwd) 
         or die ("Koneksi Gagal, karena " . mysql_error()); 
mysql_select_db("gsbook",$conn); 
$strSQL = "INSERT INTO guest (nama,email,komentar) 
 VALUES ('$_POST[nama]','$_POST[email]','$_POST[komentar]')"; 
$qry = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die ("Query salah, karena: " . mysql_error()); 
?> 
<H2> Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi buku tamu. </H2> 
<HR> 
<A HREF="table.php? "> Klik di sini </A> untuk melihat daftar para pengisi buku tamu. 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah file dengan nama guest.php. Halaman terima kasih akan terlihat seperti gambar 2. 
 Skrip di atas pada prinsipnya hanyalah membuka koneksi ke mysql dan menyimpan data-data 
yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Pada bagian bawah terletak sebuah link yang merujuk pada 
halaman daftar tamu. Mengenai link ini belum akan dibahas sekarang karena keterbatasan halaman. 
 Nah, setidaknya walau belum jadi, aplikasi ini sudah bisa dijalankan. Mula-mula jalankan file 
bukutamu.html, kemudian isikan identitas dan komentar Anda, lalu klik submit. Seandainya ada bagian 
yang belum Anda isi, browser akan memberikan peringatan yang kurang lebih akan terlihat seperti 
gambar 3. 
 Untuk sementara jika Anda ingin melihat daftar dari para pengunjung, Anda dapat melihatnya 
dari MySQL langsung sebagai berikut: 
 
mysql> use gsbook; 
 
mysql> select * from guest; 
 
 Dengan query ini, MySQL akan menampilkan seluruh daftar tamu yang telah memberikan 
identitas dan komentarnya. 
 Minggu depan kita akan bahas bagaimana menampilkan daftar tamu tersebut ke dalam sebuah 
halaman web. Sampai jumpa. 



 

 

Membuat Buku Tamu Dengan PHP (bagian 2) 
 
 Minggu lalu kita telah membahas dua halaman pertama dari aplikasi buku tamu. Sekarang kita 
sempurnakan aplikasi tersebut dengan menampilkan daftar dari para tamu yang telah memberikan 
nama dan komentarnya. 
 Untuk menyegarkan ingatan Anda pada halaman terima kasih terdapat link sebagai berikut: 
 
<A HREF=”table.php”> Klik di sini </A> untuk melihat daftar para pengisi buku tamu. 
 
 (Ini sekaligus ralat karena minggu lalu tertulis <A HREF=”table.php?”>) 
 
 File table.php inilah yang nantinya menampilkan daftar para pengisi buku tamu yang disajikan 
dalam bentuk tabel. Skrip selengkapnya dari file table.php adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Buku Tamu </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<CENTER> 
<? 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pswd = "rahasia"; 
$conn = @mysql_connect ($host, $user, $pswd) 
         or die ("Koneksi Gagal: " . mysql_error()); 
mysql_select_db("gsbook",$conn); 
$strSQL = "Select * from guest"; 
$qry= @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die ("Query salah: " .  mysql_error()); 
$jml = mysql_num_rows($qry); 
 
echo "Jumlah pengisi = $jml <BR>"; 
?> 
<TABLE BORDER=1> 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Nama </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Email </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Komentar </TD> 
</TR> 
<? 
while ($row = mysql_fetch_array ($qry)) { 
 echo "<TR>"; 
 echo "<TD BGCOLOR=#f7efde>" . $row["nama"] . "</TD>"; 
 echo "<TD BGCOLOR=#f7efde>" . $row["email"] . "</TD>"; 
 echo "<TD BGCOLOR=#f7efde>" . $row["komentar"] . "</TD>"; 
 echo "</TR>"; 
} 
?> 



 

 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Anggap saja buku tamu tersebut telah diisi oleh banyak orang, sehingga jika skrip di atas 
dijalankan tampilan yang didapatkan kurang lebih seperti pada gambar 1. Nama-nama yang tertera di 
sana hanya fiktif saja, jadi apabila ternyata ada yang memiliki nama dan email yang sama, itu hanya 
kebetulan belaka. 
 Nah, seandainya situs tersebut merupakan situs yang ramai oleh pengunjung dan pengisi buku 
tamunya banyak, maka menampilkan daftar tamu seperti skrip di atas tentu kurang baik karena 
halaman tersebut akan menjadi sangat panjang. 
 Alternatif yang digunakan adalah menampilkan sejumlah record tertentu per halaman dan di 
bagian bawah halaman terdapat link untuk menuju ke halaman berikutnya atau sebelumnya. Kira-kira 
seperti hasil search di Google itu lho. Untuk membuat bentuk halaman seperti itu, berikut akan 
diberikan salah satu contoh skrip alternatifnya. Gantilah isi skrip file table.php dengan skrip sebagai 
berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Daftar Tamu </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<CENTER> 
<? 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pswd = "rahasia"; 
$conn = @mysql_connect ($host,$user, $pswd) 
         or die ("Koneksi Gagal: " . mysql_error()); 
mysql_select_db("gsbook",$conn); 
$hal = $_REQUEST['hal']; 
$batas = ($hal - 1) * 5; 
$strSQL1 = "Select * from guest limit $batas,5"; 
$strSQL2 = "Select * from guest"; 
$qry = @mysql_query($strSQL1,$conn) 
 or die ("Query salah: " . mysql_error()); 
$tot = @mysql_query($strSQL2,$conn) 
 or die ("Query salah: " .  mysql_error()); 
$jml = mysql_num_rows($tot); 
$kel = $jml/5; 
if ($kel==floor($jml/5)){ 
 $page = $kel; 
} else { 
 $page = floor($jml/5)+1; 
} 
$pct = 100/($page+4); 
echo "Jumlah pengisi = $jml <BR>"; 
echo "Jumlah halaman = $page <BR>"; 
echo "<HR>"; 



 

 

?> 
<TABLE BORDER=1> 
<TR> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Nama </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Email </TD> 
 <TD BGCOLOR=#f32142> Komentar </TD> 
</TR> 
<? 
while ($row = mysql_fetch_array ($qry)) { 
 echo "<TR>"; 
 echo "<TD BGCOLOR=#f7efde>" . $row["nama"] . "</TD>"; 
 echo "<TD BGCOLOR=#f7efde>" . $row["email"] . "</TD>"; 
 echo "<TD BGCOLOR=#f7efde>" . $row["komentar"] . "</TD>"; 
 echo "</TR>"; 
} 
?> 
</TABLE> 
<HR> 
<TABLE BORDER=0> 
<TR> 
<? 
$lebar=$pct*2; 
$prev=$hal-1; 
$next=$hal+1; 
echo "<TD WIDTH=$lebar"."%>"; 
if ($hal!=1) { 
 echo "<A HREF='table.php?hal=$prev'> Prev </A>"; 
} else { 
 echo "Prev"; 
} 
echo "</TD>"; 
for ($i=1;$i<=$page;$i++) { 
 if ($i==$hal) { 
  echo "<TD WIDTH=$pct"."%>"; 
  echo "$i"; 
  echo "</TD>";  
 } else { 
 echo "<TD WIDTH=$pct"."%>"; 
 echo "<A HREF='table.php?hal=$i'> $i </A>"; 
 echo "</TD>"; 
 } 
} 
echo "<TD WIDTH=$lebar"."%>"; 
if ($hal!=$page) { 
 echo "<A HREF='table.php?hal=$next'> Next </A>"; 
} else { 
 echo "Next"; 
} 
echo "</TD>"; 
?> 



 

 

</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Contoh skrip ini menggunakan query string di dalam menentukan halaman mana yang aktif saat 
itu. Setiap link untuk menuju ke suatu halaman tertentu akan memiliki bentuk seperti ini: 
 
 <A HREF=”table.php?hal=$i”> 
 
 Variabel $i akan berisi nomor halaman yang dituju. 
 Karena PCplus yakin Anda sudah cukup tangguh dalam pemrograman PHP, PCplus 
“menantang” Anda untuk mempelajari sendiri alur dari skrip ini. 
 Karena skrip table.php mengalami sedikit perubahan, maka skrip pada halaman terima kasih 
(guest.php) perlu dimodifikasi menjadi sebagai berikut: 
 
<A HREF=”table.php?hal=1”> Klik di sini </A> untuk melihat daftar para pengisi buku tamu. 
 
 Mengapa query string “hal” diisi dengan angka 1? Tentu saja agar link tersebut menuju ke 
halaman 1 dari file table.php. 
 Nah, hasil run dari skrip table.php yang baru dapat dilihat pada gambar 2. 



 

 

Membuat Aplikasi Jajak Pendapat Dengan PHP 
 
 Akhir-akhir ini aplikasi jajak pendapat cukup marak terdapat di situs-situs internet, terutama 
situs-situs dalam negeri. Tema yang diangkat cukup beragam, seperti RUU Sisdiknas, Aksi Militer ke 
Aceh, Calon Presiden, bahkan sampai polemik goyang Inul. Situs-situs yang bernuansa khusus juga 
seringkali memiliki jajak pendapat sesuai dengan nuansa yang dimilikinya. Misalnya situs sepakbola 
akan mengangkat jajak pendapat siapa pemain terbaik di suatu liga, situs tentang Linux akan 
mengangkat jajak pendapat tentang distro apa yang paling favorit, situs handphone akan mengangkat 
jajak pendapat tentang ringtone favorit, dan masih banyak lagi. 
 Nah, sekalipun tema yang diangkat bisa bermacam-macam, namun pada dasarnya aplikasi jajak 
pendapat cukup mudah untuk dibuat. Umumnya aplikasi jajak pendapat hanya terdiri dari 2 halaman 
saja, yaitu form HTML yang berisi item-item pilihan dan hasil dari jajak pendapat tersebut. Hasil jajak 
pendapat dapat ditampilkan dengan bantuan HTML biasa atau dengan suatu aplikasi yang dapat 
menghasilkan gambar-gambar yang menarik sehingga hasil jajak pendapat dapat ditampilkan dalam 
bentuk pie chart misalnya. Untungnya, PHP juga dapat digunakan untuk menghasilkan gambar. 
 Untuk sementara PCplus akan memberikan tampilan hasil jajak pendapat yang memanfaatkan 
HTML biasa karena pembahasan mengenai menggambar dengan PHP belum sempat diberikan. 
Minggu depan PCplus akan memberikan artikel mengenai dasar-dasar menggambar dengan PHP dan 
setelah itu kita akan sempurnakan aplikasi jajak pendapat ini dengan tampilan berbentuk Pie Chart. 
 Untuk menyimpan hasil jajak pendapat diperlukan database, sehingga aplikasi ini juga akan 
menggunakan MySQL. 
 Aplikasi jajak pendapat yang kita buat kali ini akan mengangkat tema Pemain Terbaik Liga 
Italia musim kompetisi 2002/2003. Mengapa bukan tema yang berbau komputer? Distro Linux favorit 
misalnya? Yah, semata-mata hanya untuk “having fun” saja agar otak kita nggak berisi komputer 
melulu. 
 Mula-mula kita persiapkan dahulu databasenya. Kita akan buat database baru bernama poll 
sebuah tabel bernama favplayer yang berisi dua buah kolom yaitu “nama” dan “suara”. Langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut: 
 
mysql> create database poll; 
 
mysql> use poll 
Database changed 
 
mysql> create table favplayer( 
    -> nama varchar(20), 
    -> suara smallint); 
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec) 
 
 Sebagai nilai awal kita isikan dahulu beberapa data sebagai berikut: 
 
Nama Suara 
Del Piero 101 
Totti 23 
Nedved 215 
Davids 73 
Maldini 68 
Inzaghi 45 
Vieri 82 
Zanetti 25 



 

 

Buffon 55 
 
 Setelah database disiapkan, sekarang kita buat halaman form yang berisi item-item pilihan. 
Script dari halaman item pilihan adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Jajak Pendapat </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<H1> Jajak Pendapat </H1> 
<H2> Pilih pemain terbaik <br> 
Liga Italia musim 2002/2003 </H2> 
 
<FORM NAME="poll" METHOD="post" ACTION="result.php"> 
 
<? 
$host = "localhost"; 
$user = "myuser"; 
$pswd = "rahasia"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pswd) 
 or die("Koneksi gagal: " . mysql_error()); 
mysql_select_db("poll",$conn); 
$strSQL = "select nama from favplayer"; 
$qry = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die("Query salah: " . mysql_error()); 
 
while ($row = mysql_fetch_array($qry)) { 
?> 
 
<INPUT TYPE="radio" NAME="player" VALUE="<?=$row['nama']?>"> 
<?=$row['nama']?> <BR> 
<? 
} 
?> 
<BR> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="VOTE!"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Berilah nama skrip ini dengan polling.php. Jika dijalankan di browser akan nampak seperti 
gambar 1. 
 Item-item pilihan yang terdapat pada halaman ini diambil dari record-record pada field “nama” 
tabel favplayer. Dengan demikian jika isi dari field nama diubah, otomatis item pilihan tersebut akan 
ikut berubah, sehingga memudahkan Anda untuk berganti tema jajak pendapat. 
 Jika Anda klik tombol “VOTE!”, maka data-data pada form ini akan diolah di halaman 
result.php. Nah, inilah isi skrip file result.php. 
 



 

 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Hasil </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Hasil jajak pendapat adalah sebagai berikut: <BR> <BR> 
 
<? 
$host = "localhost"; 
$user = "myuser"; 
$pswd = "rahasia"; 
$player = $_POST['player']; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pswd) 
 or die("Koneksi gagal: " . mysql_error()); 
mysql_select_db("poll",$conn); 
 
// mengupdate suara 
 
$strSQL = "update favplayer set suara=suara+1 where nama='$player'"; 
$upd = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die("Query salah: " . mysql_error()); 
 
// menghitung total suara 
 
$strSQL = "select sum(suara) from favplayer"; 
$totsuara = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die("Query salah: " . mysql_error()); 
 
// menampilkan hasil dengan 
// bantuan tabel HTML 
 
echo "<TABLE>"; 
 
$strSQL = "select * from favplayer"; 
$qry = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die("Query salah: " . mysql_error()); 
 
while ($row = mysql_fetch_array($qry)) { 
 echo "<TR>"; 
 echo "<TD> $row[nama] </TD>"; 
 echo "<TD>"; 
 $pct = $row["suara"]/$totsuara; 
 echo "<IMG SRC='bar.gif' HEIGHT='10' WIDTH='$pct'>"; 
 echo "</TD>"; 
 echo "<TD> $row[suara] </TD>"; 
 echo "</TR>"; 
} 
echo "</TABLE>"; 
?> 



 

 

 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada dasarnya isi skrip ini adalah menghitung jumlah total suara, kemudian mengambil seluruh 
data jajak pendapat dari database dan kemudian menampilkannya dengan bantuan tabel HTML. Jumlah 
total suara diperlukan untuk menghitung persentase dari suara masing-masing item pilihan. Persentase 
ini nantinya digunakan untuk menentukan lebar gambar bar.gif. Gambar bar.gif ini hanya gambar balok 
biasa dan dapat dibuat dengan Photoshop atau Corel Draw! Dengan demikian semakin besar jumlah 
suara di suatu item, maka gambar baloknya akan semakin lebar. 
 Sekarang aplikasi tersebut sudah siap. Jika Anda memberikan suara Anda, maka hasil jajak 
pendapat akan ditampilkan seperti pada gambar 2. 
 Anda dapat menambahkan sedikit skrip JavaScript untuk mencegah agar pemilih tidak dapat 
men-submit form sebelum dia memberikan suaranya. 
 Tentunya akan lebih menarik apabila hasil jajak pendapat diberikan dalam bentuk pie chart. 
Untuk itu minggu depan PCplus akan memberikan tutorial menggambar dengan PHP dan setelah itu 
kita akan sempurnakan aplikasi jajak pendapat ini. 
 Nantinkan PCplus minggu depan. 



 

 

Menggambar Dengan PHP (bagian 1) 
 
 Anda yang lahir pada tahun 70-an pasti mengenal yang namanya Pak Tino Sidin. Beliau sangat 
populer dengan acara yang diasuhnya di TVRI yaitu Mari Menggambar. Ciri khas beliau adalah topi 
baret hitam dan menggunakan spidol dalam pelajaran menggambarnya. Nah, kali ini PCplus akan 
berperan sebagai Pak Tino Sidin, namun kita tidak akan menggunakan spidol dalam menggambar, 
melainkan dengan seperangkat komputer. Ya, kita akan belajar bagaimana menggambar dengan PHP. 
 Sebagai langkah awal periksalah dahulu versi PHP yang Anda gunakan apakah telah memiliki 
kemampuan untuk menggambar. Gunakan fungsi phpinfo() untuk memeriksanya. Sekedar 
mengingatkan, cara menggunakan fungsi phpinfo() adalah sebagai berikut: buatlah sebuah file php 
yang hanya berisi skrip berikut ini: 
 
<? phpinfo() ?> 
 
 Untuk pengguna Linux, jalankan file tersebut lalu periksalah bagian configure command apakah 
terdapat perintah-perintah berikut: 
 

• --with-gd 
• --with-jpeg-dir=[namadirektori] 
• --with-png-dir=[namadirektori] 

 
 Jika ada, maka PHP yang Anda gunakan dapat digunakan untuk menghasilkan gambar  
berekstensi .jpg atau .png. 
 Anda juga dapat memeriksa di bagian gd dan periksalah apakah GD Support, JPG Support, dan 
PNG Support semuanya enabled. Bandingkan dengan gambar 1. 
 Seandainya semua tidak ada, maka Anda harus menginstall sendiri library-library tambahan 
yang diperlukan. Setidaknya ada dua library tambahan yang diperlukan, yaitu jpeg-6b dan gd library. 
Berikut adalah langkah-langkah instalasinya: 
 
Instalasi jpeg-6b 
 Untuk mendapatkan jpeg-6b, Anda dapat mendownloadnya dari ftp://ftp.uu.net/graphics/jpeg/. 
Downloadlah file yang bernama jpegsrc.v6b.tar.gz. Setelah itu langkah yang harus dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
 
# gunzip jpegsrc.v6b.tar.gz 
# tar –xvf jpegsrc.v6b.tar 
# cd [direktori jpeg-6b] 
# ./configure 
# make 
# make test 
 
 Jika setelah make test tidak ada kesalahan yang muncul, maka lakukan hal ini: 
 
# make install 
 
 Langkah instalasi ini dilakukan pada distribusi RedHat 7.1. Untuk distribusi yang lain cara 
instalasinya sama, hanya saja bila perlu mungkin harus memodifikasi file Makefile. Untuk lebih 
lengkapnya Anda bisa merujuk pada file install.doc yang terletak di direktori jpeg-6b. 
 
Instalasi gd library 



 

 

 Untuk mendapatkan gd library, Anda dapat mendownloadnya dari http://www.boutell.com/gd/. 
Sedapat mungkin downloadlah versi terbarunya. Langkah instalasinya adalah sebagai berikut: 
 
# gunzip gd-x.x.x.tar.gz 
# tar –xvf gd-x.x.x.tar 
# cd [direktori gd-x.x.x] 
 
 Pada distribusi RedHat (dan mungkin juga distribusi lainnya), kemungkinan besar Anda harus 
memodifikasi file Makefile sebagai berikut: 
 

• Pada baris yang bertuliskan LIBS=-lgd -lpng -lz -lm harus Anda tambahkan -ljpeg menjadi 
LIBS=-lgd -lpng -lz -lm -ljpeg. 

• Pada baris yang bertuliskan LIB_DIRS, gantilah LIBDIRS=-L. -L/usr/local/lib -L/usr/lib/X11 -
L/usr/X11R6/lib menjadi IBDIRS=-L. -L/(direktori gd-x.x.x) -L/usr/lib/X11 -/usr/X11R6/lib 

• Pada baris yang bertuliskan INSTALL_INCLUDE =/usr/local/include gantilah direktori 
/usr/local/include dengan direktori gd-x.x.x. 

 
 Setelah itu instalasi dilakukan dengan cara berikut: 
 
# make 
# make install 
 
 Untuk distribusi yang lain, silakan Anda merujuk pada file index.html yang terletak pada 
direktori gd-x.x.x. 
 
Konfigurasi Ulang PHP 
 Setelah kedua paket tambahan tersebut, Anda harus mengkonfigurasi ulang PHP Anda dengan 
cara sebagai berikut: 
 
# cd [direktori php Anda] 
# ./configure -–with-apxs --with-gd=direktori_gd --with-jpeg-dir=direktori_jpeg-6b 
# make 
# make install 
 
 Sesuaikan direktori_gd dan direktori_jpeg-6b dengan direktori tempat Anda menginstall kedua 
library tersebut. Setelah PHP dikonfigurasi ulang, Anda bisa menggunakan fungsi phpinfo() untuk 
melihat apakah konfigurasi ulang ini berhasil dan melihat tipe-tipe gambar yang didukung. 
 Untuk diperhatikan, Anda dapat melakukan hal di atas apabila dahulu Anda menginstall PHP 
dari source codenya, bukan dari rpmnya. 
 Bagi para pengguna Windows, umumnya kemampuan menggambar PHP dapat diperoleh cukup 
dengan menghilangkan tanda ; (uncoment) di depan pernyataan extension=php_gd.dll di file php.ini. 
Dan hal ini juga baru dapat dilakukan apabila Anda menginstall paket distribusi PHP for Windows 
yang lengkap, bukan dari installernya. PCplus memang sering menyarankan untuk tidak mengedit file 
php.ini, namun kali ini memang terpaksa harus dilakukan agar PHP Anda memiliki kemampuan untuk 
menggambar. Jika nantinya Anda ingin mengupload aplikasi Anda ke web server, periksalah dahulu 
apakah web server tersebut memiliki dukungan untuk menggambar dengan PHP. Lagi-lagi Anda dapat 
menggunakan fungsi phpinfo() untuk memeriksanya. Gambar 2 menunjukkan hasil yang diberikan oleh 
fungsi phpinfo() pada salah satu layanan web hosting di Indonesia. 
 
 Nah, setelah berbagai perangkat yang diperlukan telah diinstall, maka PHP kini dapat 



 

 

digunakan untuk menggambar. Untuk dapat menggambar dengan PHP, Anda harus mengenal fungsi-
fungsi gambar di PHP. PHP menyediakan beberapa fungsi yang digunakan untuk “menggambar”, baik 
untuk membuat gambar garis, kurva, huruf, warna, dan lain-lain. Sebelum fungsi gambar digunakan, 
mula-mula skrip harus mengirimkan header yang memberitahukan format gambar yang akan dibuat. 
Untuk pengiriman header digunakan fungsi header() sebagai berikut: 
 
Header(“Content-Type:image/format”) 
 
 Dengan format adalah format gambar yang akan dihasilkan. Format yang didukung diantaranya 
adalah gif, jpeg, png, dan wbmp. Khusus untuk format wbmp, isi content-type yang harus dituliskan 
adalah image/vnd.wap.wbmp. 
Fungsi-fungsi gambar tersebut di antaranya adalah: 
 
Fungsi ImageCreate() 
 Fungsi ini merupakan fungsi yang pertama kali harus dijalankan dalam membuat sebuah 
gambar. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
$img = Imagecreate(x,y) 
 
 Parameter x dan y merupakan integer yang menyatakan ukuran lebar dan tinggi gambar dalam 
pixel, sedangkan $img merupakan variabel yang menyimpan nilainya. Fungsi ini dapat dibayangkan 
sebagai fungsi yang menyiapkan kanvas dengan ukuran x kali y. Variabel $img untuk selanjutnya akan 
digunakan sebagai parameter pada fungsi-fungsi selanjutnya. 
 
Fungsi ImageColorAllocate() 
 Fungsi ini merupakan fungsi yang mengalokasikan sebuah warna dan menyimpannya ke dalam 
sebuah variabel. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
$warna = ImageColorAllocate($img,r,g,b) 
 
 Parameter r, g, dan b merupakan integer dengan jangkauan nilai 0 sampai dengan 255 yang 
menyatakan suatu komposisi warna dalam format RGB (Red Green Blue). Semakin kecil nilainya, 
semakin gelap warnanya. Dengan demikian, komposisi warna 0, 0, 0 merupakan warna hitam dan 
komposisi warna 255, 255, 255 merupakan warna putih. Variabel $warna untuk selanjutnya akan 
digunakan sebagai parameter pada fungsi-fungsi selanjutnya. 
 
Fungsi ImageColorDeAllocate() 
 Fungsi ini merupakan fungsi yang berkebalikan dengan fungsi ImageColorAllocate(), atau 
dengan kata lain menghapus sebuah warna yang telah dialokasikan. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
ImageColorDeAllocate($img,$warna) 
 
Fungsi Output Gambar 
 Ada 4 fungsi yang digunakan untuk menghasilkan output ke browser berupa gambar, yaitu 
ImageGIF, ImageJPEG, ImagePNG, dan ImageWBMP. Penggunannya tergantung dari tipe gambar 
yang didukung oleh versi PHP yang Anda gunakan. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
ImageGIF($img[,namafile]) 
ImagePNG($img[,namafile]) 
ImageWBMP($img[,namafile]) 



 

 

ImageJPEG($img[,namafile[,kualitas]]) 
 
 Jika parameter namafile disertakan, maka output tidak dikirimkan ke browser, melainkan 
menjadi sebuah file yang bernama namafile. 
 
Fungsi ImageFill() 
 Fungsi ini digunakan untuk memberi warna pada “kanvas” yang telah dibuat. Sintaksnya adalah 
sebagai berikut: 
 
ImageFill($img,x,y,$warna) 
 
 Parameter x,y adalah koordinat yang merupakan titik awal pewarnaan, dengan nilai 0,0 terletak 
pada kiri atas. 
 
Fungsi ImageDestroy() 
 Fungsi ini akan mengosongkan variabel yang digunakan untuk menyimpan gambar. Sintaksnya 
adalah sebagai berikut: 
 
ImageDestroy($img) 
 
 OK, fungsi-fungsi dasar untuk menggambar telah diberikan. Minggu depan kita akan belajar 
lebih jauh dengan mempelajari fungsi-fungsi yang digunakan untuk menghasilkan gambar garis, 
lingkaran, polygon, dan lain-lain. 



 

 

Menggambar Dengan PHP (bagian 2) 
 
 Minggu lalu fungsi-fungsi dasar untuk menggambar telah Anda pelajari. Dengan fungsi-fungsi 
dasar tersebut ibaratnya Anda sedang mempersiapkan kanvas beserta peralatan gambarnya. Nah, kali 
ini kita belajar lebih jauh dengan mempelajari fungsi-fungsi yang digunakan untuk menggambar. 
 Inilah fungsi-fungsi untuk menggambar tersebut. 
 
Fungsi ImageArc() 
 Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menggambar bentuk elips, baik berupa 
kurva terbuka maupun kurva tertutup. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
ImageArc($img, x, y, l, t, aw, ak, $warna) 
 
 Fungsi ini akan menggambar bentuk elips dengan pusat di x,y (0,0 terletak di kiri atas), dengan 
tinggi t dan lebar l, serta titik awal dan titik akhir diwakili oleh aw dan ak dalam derajat. Dengan 
demikian, jika t dan l diisi dengan nilai yang sama, kemudian aw dan ak adalah 0 dan 360, maka yang 
tergambar adalah lingkaran. 
 Berikut ini akan diberikan contoh untuk menggambar elips. 
 
<? 
Header(“Content-Type:image/jpeg”); 
$img = ImageCreate(300,300); 
$biru = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
ImageArc($img,150,150,150,280,0,360,$biru); 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Untuk diperhatikan, selama ini dalam memberikan contoh-contoh skrip PHP, PCplus selalu 
menggunakan tag-tag HTML, diawali dengan tag <HTML>, <HEAD>, dan seterusnya. Namun kali ini 
tag-tag tersebut tidak digunakan, sebab fungsi header pada skrip tersebut memberikan informasi bahwa 
output yang dikirimkan ke browser memiliki content-type berupa file gambar, bukan file HTML. 
 Karena elips tersebut digambar mulai dari 0 hingga 360 derajat, maka gambar yang dihasilkan 
akan berupa kurva tertutup. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1. Jika misalnya elips digambar mulai 
dari 0 hingga 180 derajat, maka hasilnya adalah setengah elips, atau elips dengan kurva terbuka. Lihat 
gambar 2. 
 Untuk menggambar elips dengan kurva selalu tertutup, Anda dapat menggunakan fungsi 
ImageEllipse. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
imageellipse ($img, x, y, l, t, $warna) 
 
 Fungsi ini baru terdapat pada PHP 4.0.6 dan membutuhkan GD 2.0.2 atau sesudahnya. Library 
ini dapat Anda dapatkan di http://www.boutell.com/gd. 
 
Fungsi ImageLine() 
 Fungsi ini digunakan untuk menggambar garis. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
ImageLine($img,x1,y1,x2,y2,$warna) 
 



 

 

 Parameter x1,y1 merupakan koordinat awal garis dan x2,y2 merupakan koordinat akhir garis. 
 Berikut akan diberikan contoh menggambar garis. 
 
<? 
Header(“Content-Type:image/jpeg”); 
$img = ImageCreate(300,300); 
$biru = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$merah = ImageColorAllocate($img,255,0,0); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
ImageLine($img,0,0,300,300,$biru); 
ImageLine($img,0,150,300,150,$merah); 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Hasilnya dapat dilihat pada gambar 3. 
 Ada sebuah fungsi yang mirip dengan ImageLine(), yaitu ImageDashedLine(), yang digunakan 
untuk menggambar garis putus-putus. Sintaks penggunaannya sama persis dengan fungsi ImageLine(). 
 
Fungsi ImageRectangle() 
 Fungsi ini digunakan untuk menggambar empat persegi panjang. Sintaksnya adalah sebagai 
berikut: 
 
ImageRectangle($img,x1,y1,x2,y2,$warna) 
 
 Parameter x1,y1 merupakan titik kiri atas dari empat persegi panjang, sedangkan x2,y2 
merupakan titik kanan bawahnya. 
 Berikut akan diberikan contoh menggambar empat persegi panjang. 
 
<? 
Header("Content-Type:image/jpeg"); 
$img = ImageCreate(300,300); 
$biru = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$merah = ImageColorAllocate($img,255,0,0); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
ImageRectangle($img,0,0,200,200,$biru); 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Hasilnya dapat dilihat pada gambar 4. 
 
Fungsi ImagePolygon() 
 Fungsi ini digunakan untuk menggambar polygon (kurva banyak sisi atau banyak sudut). 
Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
imagepolygon ($img, array_sudut, jml_sudut, $warna) 
 
 Parameter array_sudut adalah array yang berisi koordinat dari setiap titik sudut polygon, 
misalnya $titik[0]=x1, $titik[1]=y1, $titik[2]=x2, $titik[3]=x3, dan seterusnya. Parameter jml_sudut 



 

 

adalah jumlah titik sudut dari polygon yang akan digambar. 
 Berikut akan diberikan contoh menggambar polygon. 
 
<? 
Header("Content-Type:image/jpeg"); 
$img = ImageCreate(300,300); 
$warna = ImageColorAllocate($img,157,25,12); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
$titik[0]=0; 
$titik[1]=0; 
$titik[2]=60; 
$titik[3]=30; 
$titik[4]=60; 
$titik[5]=100; 
$titik[6]=120; 
$titik[7]=190; 
$titik[8]=210; 
$titik[9]=60; 
ImagePolygon($img,$titik,5,$warna); 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Karena akan dibuat polygon dengan 5 titik sudut, maka diperlukan array dengan 10 komponen, 
karena setiap titik sudut memerlukan 2 angka sebagai koordinatnya. Dengan demikian, contoh gambar 
polygon tersebut akan mempunyai titik sudut pada (0,0), (60,30), (60,100), (120,190), dan (210,60). 
 Hasilnya dapat dilihat pada gambar 5. 
 
 Dari contoh-contoh tersebut dapat Anda lihat bahwa pada dasarnya alur pemrograman 
menggambar dengan PHP cukup sederhana. Alur pemrogramannya adalah sebagai berikut: 
 

• Pertama kirimkan header berisi informasi gambar yang akan dihasilkan. 
• Kedua buatlah sebuah gambar dengan fungsi ImageCreate 
• Ketiga alokasikan warna-warna yang akan digunakan 
• Keempat warnailah kanvas dengan salah satu warna yang telah dialokasikan 
• Kelima buatlah gambar dengan fungsi-fungsi gambar yang akan kita pelajari tadi. 
• Terakhir “cetak” gambar tersebut dengan fungsi output gambar. 

 
 OK sampai di sini dulu, masih ada beberapa fungsi yang akan diberikan minggu depan. 
 Bagi Anda yang membutuhkan artikel-artikel PHP yang dimuat di PCplus edisi lama, silakan 
kunjungi www.dm2p.com. 



 

 

Menggambar Dengan PHP (bagian 3 - habis) 
 
 Bagian ini merupakan bagian akhir dari “kursus menggambar” yang PCplus berikan. 
Sebenarnya diluar fungsi-fungsi yang nanti akan diberikan masih banyak lagi fungsi-fungsi 
menggambar dengan PHP namun sepertinya tidak mungkin jika semuanya dimuat di PCplus. Jika Anda 
benar-benar berniat mempelajarinya Anda dapat merujuk sendiri pada PHP documentation yang dapat 
Anda download di www.php.net. 
 Nah, minggu lalu Anda telah belajar menggambar beberapa bentuk seperi elips, garis, kotak, 
dan polygon dengan fungsi ImageArc, ImageLine, ImageRectangle, dan ImagePolygon. Ada beberapa 
fungsi yang penggunaannya mirip dan menghasilkan bentuk elips, kotak, serta polygon juga namun  
kali ini bentuk-bentuk tersebut tidak “kosong” melainkan disertai dengan “isi” warna.  Fungsi-fungsi 
tersebut adalah: 
 
imagefilledarc() 
imagefilledellipse() 
imagefilledpolygon() 
imagefilledrectangle() 
 
 Untuk fungsi imagefilledarc() dan imagefilledellipse() baru dikenal pada PHP 4.0.6 dan 
memerlukan library GD 2.0.1 atau lebih. Pada prinsipnya penggunaan fungsi-fungsi ini sama dengan 
penggunaan fungsi-fungsi yang diberikan minggu lalu. Berikut adalah salah satu contohnya: 
 
<? 
Header("Content-Type:image/jpeg"); 
$img = ImageCreate(300,300); 
$biru = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$merah = ImageColorAllocate($img,255,0,0); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
ImageFilledRectangle($img,0,0,200,200,$biru); 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Skrip ini menghasilkan gambar kotak yang berwarna biru, bukan hanya rusuknya yang 
berwarna biru tetapi seluruhnya berwarna biru. Bandingkan dengan gambar 1. 
 
Fungsi ImageString() dan ImageStringUp() 
 Kedua fungsi ini digunakan untuk menggambar sebuah string. Perbedaannya adalah fungsi 
ImageString() menggambar sebuah string dengan posisi horizontal, sedangkan fungsi ImageStringUp() 
menggambar sebuah string dengan posisi vertikal. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
ImageString($img,font,x,y,string,$warna) 
ImageStringUp($img,font,x,y,string,$warna) 
 
 Parameter font terdiri dari integer dari 1 sampai dengan 5 untuk mengambil built-in font dengan 
nilai 1 merupakan font berukuran terkecil dan 5 terbesar, sedangkan parameter string adalah string 
yang akan dimunculkan sebagai gambar. 
 Berikut akan diberikan contoh menggambar string. 
 
<? 



 

 

Header("Content-Type:image/jpeg"); 
$img = ImageCreate(300,300); 
$biru = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$merah = ImageColorAllocate($img,255,0,0); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
ImageString($img,5,30,30,"Belajar PHP",$biru); 
ImageStringUp($img,5,150,150,"Mudah lho",$merah); 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Hasilnya dapat Anda lihat pada gambar 2. 
 
Fungsi ImageFillToBorder() 
 Fungsi ini akan memberi warna pada suatu area sampai batas tertentu. Sintaksnya adalah 
sebagai berikut: 
 
ImageFillToBorder($img,x,y,batas,$warna) 
 
 Fungsi ini akan memberi warna sesuai parameter $warna dari x,y sampai dengan menemui 
batas yang disebutkan pada parameter batas. Parameter batas sendiri merupakan sebuah warna. 
 Berikut akan diberikan contoh penggunaannya. 
 
<? 
Header("Content-Type:image/jpeg"); 
$img = ImageCreate(300,300); 
$hitam = ImageColorAllocate($img,0,0,0); 
$biru = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$biru); 
ImageArc($img,150,150,250,175,0,360,$putih); 
ImageFillToBorder($img,150,150,$putih,$hitam); 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Pada contoh ini, kanvas akan diberi warna biru, kemudian digambar sebuah elips berwarna 
putih. Lalu didalamnya akan diberi warna hitam sampai warna hitam tersebut menemui batasnya, yaitu 
warna putih. Jika koordinat titik awal berada di dalam elips, maka warna hitam akan memenuhi elips, 
jika titik awal berada di luar elips, maka warna hitam akan memenuhi kanvas yang diluar bidang elips. 
Bandingkan hasilnya dengan gambar 3. 
 
Fungsi ImageTypes() 
 Fungsi ini digunakan untuk memeriksa tipe gambar apa sajakah yang didukung oleh PHP pada 
server yang bersangkutan. Sintaksnya adalah sebagai berikut: 
 
ImageTypes() 
 
 Fungsi ini akan menghasilkan nilai bit yang bersesuaian dengan format gambar yang didukung, 
yaitu IMG_GIF, IMG_JPG,  IMG_PNG, dan IMG_WBMP. Jika ingin diperiksa apakah PHP pada 
server yang bersangkutan mendukung format JPEG, maka dapat digunakan cara sebagai berikut: 



 

 

 
<? 
if (ImageTypes() & IMG_JPG) { 
    echo "PHP mendukung format JPEG"; 
} 
?> 
 
Fungsi ImageSetPixel() 
 Fungsi ini digunakan untuk menggambar sebuah titik (pixel). Sintaksnya adalah sebagai 
berikut: 
 
ImageSetPixel($img,x,y,$warna) 
 
 Parameter x,y merupakan koordinat dimana titik tersebut akan digambar. 
 OK, sekian dulu pembahasan mengenai fungsi-fungsi menggambar yang terdapat di PHP. 
Berbekal pengetahuan tersebut, minggu depan PCplus akan memberikan tutorial menggambar sebuah 
pie chart yang nantinya akan diterapkan pada aplikasi jajak pendapat. 
 Sebagai penutup untuk edisi nomor ini, saya selaku pengasuh rubrik pemrograman di PCplus 
memohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang masuk ke email saya di yahya@e-pcplus.com 
yang tidak mampu saya jawab. Untuk itu saya mengajak Anda semua untuk bergabung di milis 
dm2p@yahoogroups.com (serta sekaligus mengunjungi situs saya di www.dm2p.com). Milis ini 
utamanya akan membahas masalah-masalah pemrograman. Di milis tersebut saya harapkan Anda bisa 
saling membantu dan tidak harus selalu tergantung pada saya selaku pengasuh rubrik pemrograman di 
PCplus. 
 Terima kasih. 



 

 

Menggambar Pie Chart 
 
 Pie chart adalah gambar lingkaran yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang masing-
masing menunjukkan persentase dari sebuah pengolahan data. Bentuk ini menyerupai kue bundar yang 
dipotong-potong, itulah sebabnya mengapa disebut "pie" chart. Pie chart merupakan bentuk pemaparan 
olahan data yang cukup disukai selain bentuk balok. Memang penyajian dalam bentuk visual memiliki 
nilai lebih daripada kita memelototi angka-angka saja. Bikin pusing. 
 Komposisi luas masing-masing bagian potongan pie chart sesuai dengan persentase data yang 
diwakilinya. Bukan cuma luasnya saja yang sesuai, tetapi lebar sudut ataupun panjang keliling masing-
masing potongan juga sesuai dengan perbandingan persentase data yang diwakilinya. Nah, yang akan 
digunakan sebagai pegangan dalam menggambar pie chart dengan PHP adalah komposisi lebar sudut 
masing-masing bagian pie. Langkah membuat pie chart dengan PHP adalah sebagai berikut: 
 Mula-mula diambil persentase dari masing-masing data yang akan disajikan, kemudian 
persentase tersebut dibulatkan dan dikonversikan menjadi derajat (100% adalah 360 derajat). 
Kemudian digambar sejumlah lingkaran dengan titik pusat sama, tetapi kelilingnya saling bersambung 
satu sama lain dan panjangnya sesuai dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah 
berikutnya adalah menggambar garis dari titik pusat lingkaran menuju ke batas keliling setiap bagian. 
Koordinat pangkal garis sama dengan koordinat titik pusat lingkaran, sedangkan koordinat ujung garis 
ditentukan dengan menggunakan perhitungan matematis sebagai berikut (lihat gambar 1 sebagai 
panduan): 
 Pada gambar tersebut, ada sebuah lingkaran dengan jari-jari r dan pusat di (a,b) yang nilai a dan 
b telah diketahui. Ada sebuah potongan di dalamnya yang membentuk sudut α. Untuk mencari 
koordinat (x,y) maka diperlukan bantuan rumus trigonometri sin dan cos. Panjang garis putus-putus 
adalah r sin α, sedangkan panjang garis mendatar dari titik pusat sampai ke perpotongan dengan garis 
putus-putus adalah r cos α. Jadi nilai x adalah a + (r cos α) dan nilai y adalah b + (r sin α). Anda tidak 
perlu dipusingkan dengan arah koordinatnya (misalnya ke kiri adalah negatif dan ke kanan adalah 
positif) karena nilai sin α dan cos α akan menyesuaikan dengan sendirinya sesuai dengan besar sudut 
α. Pada PHP, rumus tersebut perlu sedikit disesuaikan, karena koordinat harus selalu berupa integer. 
Dengan demikian, nilai r sin α dan r cos α harus selalu dibulatkan. Selain itu nilai derajat juga 
dikonversikan ke radian. 
 Yang terakhir adalah memberi warna pada tiap bagian pie chart yang telah terbentuk. Untuk 
memberi warna, mula-mula harus dicari koordinat sebuah titik yang terletak di dalam setiap bagian pie 
chart sebagai titik awal pewarnaan. Mudahnya, titik tersebut dicari dengan membagi dua sudut sebuah 
bagian pie, kemudian diambil panjang setengah jari-jari pie, sehingga titik tersebut akan terletak di 
tengah suatu bagian pie. Lihat gambar 2. Titik t adalah titik tengah suatu bagian pie. 
 Nah, teori pembuatan pie chart di atas jika dibahasakan dengan skrip PHP adalah sebagai 
berikut: 
 
<? 
Header("Content-Type:image/jpeg"); 
// --- menentukan data yang akan dibuat pie chartnya --- // 
$data[0] = 24; 
$data[1] = 41; 
$data[2] = 32; 
$data[3] = 49; 
$data[4] = 37; 
// --- deklarasi variabel --- // 
$total = 0; 
$d = array(); 
$kor_x = array(); 



 

 

$kor_y = array(); 
$t_x = array(); 
$t_y = array(); 
// --- menentukan besar sudut setiap bagian pie --- // 
for($j=0;$j<=4;$j++) { 
 $total += $data[$j]; 
} 
$d[0] = 0; 
for($i=1;$i<=5;$i++) { 
 $d[$i] = ($data[$i-1]/$total) * 360; 
 $d[$i] += $d[$i-1]; 
} 
// --- menentukan warna --- // 
$img = ImageCreate(300,300); 
$warna[0] = ImageColorAllocate($img,0,255,0); 
$warna[1] = ImageColorAllocate($img,255,0,0); 
$warna[2] = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$warna[3] = ImageColorAllocate($img,255,0,255); 
$warna[4] = ImageColorAllocate($img,255,255,0); 
$hitam = ImageColorAllocate($img,0,0,0); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
// --- membentuk pie --- // 
for($k=1;$k<=5;$k++) { 
// --- menggambar bagian-bagian pie --- // 
ImageArc($img,150,150,250,250,$d[$k-1], 
$d[$k],$hitam); 
 // --- mencari koordinat batas --- // 
 $kor_x[$k] = round(150+(125*cos(deg2rad($d[$k-1])))); 
 $kor_y[$k] = round(150+(125*sin(deg2rad($d[$k-1])))); 
 // --- mencari titik tengah --- // 
 $t = round(($d[$k-1]+$d[$k])/2); 
 $t_x[$k] = round(150+(62.5*cos(deg2rad($t)))); 
 $t_y[$k] = round(150+(62.5*sin(deg2rad($t)))); 
 ImageLine($img,150,150,$kor_x[$k],$kor_y[$k],$hitam); 
} 
// --- mewarnai bagian pie --- // 
for($k=1;$k<=5;$k++) { 
 ImageFillToBorder($img,$t_x[$k],$t_y[$k],$hitam,$warna[$k-1]); 
} 
ImageJPEG($img); 
?> 
 
 Hasilnya dapat dilihat pada gambar 3. 
 Dari skrip di atas, ada beberapa bagian yang memerlukan penjelasan khusus. Yang pertama 
adalah menentukan besar sudut setiap bagian pie. 
 
// --- menentukan besar sudut setiap bagian pie --- // 
for($j=0;$j<=4;$j++) { 
 $total += $data[$j]; 



 

 

} 
$d[0] = 0; 
for($i=1;$i<=5;$i++) { 
 $d[$i] = ($data[$i-1]/$total) * 360; 
 $d[$i] += $d[$i-1]; 
} 
 
 Langkah pertama adalah menghitung jumlah total nilai data, kemudian berdasarkan jumlah total 
tadi, dihitung besar setiap bagian pie, yang diwujudkan dalam besarnya sudut setiap bagian pie. 
Besarnya sudut akan membentuk deretan bilangan dari 0 sampai 360, misalnya 0, d1, d2, d3, d4, 360, 
dengan d1 < d2 <d3 < d4. 
 Bagian lain yang harus diperhatikan adalah bagian membentuk pie. 
 
// --- membentuk pie --- // 
for($k=1;$k<=5;$k++) { 
// --- menggambar bagian-bagian pie --- // 
ImageArc($img,150,150,250,250,$d[$k-1], 
$d[$k],$hitam); 
 // --- mencari koordinat batas --- // 
 $kor_x[$k] = round(150+(125*cos(deg2rad($d[$k-1])))); 
 $kor_y[$k] = round(150+(125*sin(deg2rad($d[$k-1])))); 
 // --- mencari titik tengah --- // 
 $t = round(($d[$k-1]+$d[$k])/2); 
 $t_x[$k] = round(150+(62.5*cos(deg2rad($t)))); 
 $t_y[$k] = round(150+(62.5*sin(deg2rad($t)))); 
 ImageLine($img,150,150,$kor_x[$k],$kor_y[$k],$hitam); 
} 
// --- mewarnai bagian pie --- // 
for($k=1;$k<=5;$k++) { 
 ImageFillToBorder($img,$t_x[$k],$t_y[$k],$hitam,$warna[$k-1]); 
} 
 
 Pada saat mencari koordinat batas, akan diterapkan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya, 
yaitu x = a + r cos α dan y = b + r sin α, dengan beberapa penyesuaian, seperti misalnya hasilnya harus 
dibulatkan, oleh karena itu digunakan fungsi round(), lalu sudut harus dikonversikan dari derajat ke 
radian, sehingga digunakan fungsi deg2rad(). Pada contoh tersebut, ditetapkan diameter pie adalah 
sebesar 250, sehingga jari-jarinnya adalah 125. Pada saat mencari titik tengah, terdapat angka 62.5, 
yang merupakan setengah dari jari-jari. Looping untuk mewarnai perlu dipisahkan dari looping untuk 
menggambar pie, dengan pertimbangan gambar harus jadi terlebih dahulu, baru kemudian diberi warna. 
 Jadilah gambar pie chart kita. Minggu depan kita kombinasikan gambar pie chart ini untuk 
melengkapi aplikasi jajak pendapat yang telah kita buat beberapa minggu lalu. 



 

 

Aplikasi Jajak Pendapat Dengan Pie Chart 
 
 Minggu lalu kita telah mendiskusikan bagaimana membuat pie chart. Sekarang pie chart 
tersebut akan kita gunakan untuk melengkapi aplikasi jajak pendapat yang telah kita buat beberapa saat 
yang lalu. Sekedar mengingatkan, skrip dari aplikasi jajak pendapat tersebut adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Jajak Pendapat </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<H1> Jajak Pendapat </H1> 
<H2> Pilih pemain terbaik <br> 
Liga Italia musim 2002/2003 </H2> 
 
<FORM NAME="poll" METHOD="post" ACTION="result.php"> 
 
<? 
$host = "localhost"; 
$user = "myuser"; 
$pswd = "rahasia"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pswd) 
 or die("Koneksi gagal: " . mysql_error()); 
mysql_select_db("poll",$conn); 
$strSQL = "select nama from favplayer"; 
$qry = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die("Query salah: " . mysql_error()); 
 
while ($row = mysql_fetch_array($qry)) { 
?> 
 
<INPUT TYPE="radio" NAME="player" VALUE="<?=$row['nama']?>"> 
<?=$row['nama']?> <BR> 
<? 
} 
?> 
<BR> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="VOTE!"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Skrip ini diberi nama polling.php, dan hasil run skrip tersebut terlihat seperti gambar 1.  Jajak 
pendapat tersebut diolah dan hasilnya ditampilkan dengan diagram balok seperti terlihat pada gambar 
2. 
 Nah, sekarang skrip untuk mengolah suara akan kita ganti sehingga output yang dihasilkan 
nantinya berupa pie chart, bukan balok seperti gambar 2 tersebut. Skripnya adalah sebagai berikut: 
 
<? 



 

 

Header("Content-Type:image/jpeg"); 
 
// --- Koneksi ke MySQL --- // 
 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pswd = ""; 
$player = $_POST['player']; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pswd) 
 or die("Koneksi gagal: " . mysql_error()); 
mysql_select_db("poll",$conn); 
 
// --- mengupdate suara --- // 
 
$strSQL = "update favplayer set suara=suara+1 where nama='$player'"; 
$upd = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die("Query salah: " . mysql_error()); 
 
// --- Ambil data dari database --- //  
 
$strSQL = "select * from favplayer"; 
$qry = @mysql_query($strSQL,$conn) 
 or die("Query salah: " . mysql_error()); 
 
// --- menentukan data yang akan dibuat pie chartnya --- // 
 
$i=0; 
while ($row=mysql_fetch_array($qry)) { 
 $data[$i] = $row["suara"]; 
 $str[$i] = "$row[nama]" . " = " . "$row[suara]"; 
 $i++; 
} 
 
// --- deklarasi variabel --- // 
 
$total = 0; 
$d = array(); 
$kor_x = array(); 
$kor_y = array(); 
$t_x = array(); 
$t_y = array(); 
 
// --- menentukan besar sudut setiap bagian pie --- // 
 
for($j=0;$j<=$i-1;$j++) { 
 $total += $data[$j]; 
} 
$d[0] = 0; 
for($x=1;$x<=$i;$x++) { 
 $d[$x] = ($data[$x-1]/$total) * 360; 



 

 

 $d[$x] += $d[$x-1]; 
} 
 
// --- menentukan warna --- // 
 
$img = ImageCreate(700,700); 
$warna[0] = ImageColorAllocate($img,0,255,0); 
$warna[1] = ImageColorAllocate($img,255,0,0); 
$warna[2] = ImageColorAllocate($img,0,0,255); 
$warna[3] = ImageColorAllocate($img,255,0,255); 
$warna[4] = ImageColorAllocate($img,255,255,0); 
$warna[5] = ImageColorAllocate($img,128,128,128); 
$warna[6] = ImageColorAllocate($img,255,128,0); 
$warna[7] = ImageColorAllocate($img,0,150,255); 
$warna[8] = ImageColorAllocate($img,112,0,255); 
$warna[9] = ImageColorAllocate($img,128,255,0); 
$warna[10] = ImageColorAllocate($img,40,255,153); 
$hitam = ImageColorAllocate($img,0,0,0); 
$putih = ImageColorAllocate($img,255,255,255); 
ImageFill($img,0,0,$putih); 
 
// --- membentuk pie --- // 
 
for($k=1;$k<=$i;$k++) { 
 
// --- menggambar bagian-bagian pie --- // 
 
ImageArc($img,150,150,250,250,$d[$k-1],$d[$k],$hitam); 
 // --- mencari koordinat batas --- // 
 $kor_x[$k] = round(150+(125*cos(deg2rad($d[$k-1])))); 
 $kor_y[$k] = round(150+(125*sin(deg2rad($d[$k-1])))); 
 // --- mencari titik tengah --- // 
 $t = round(($d[$k-1]+$d[$k])/2); 
 $t_x[$k] = round(150+(62.5*cos(deg2rad($t)))); 
 $t_y[$k] = round(150+(62.5*sin(deg2rad($t)))); 
 ImageLine($img,150,150,$kor_x[$k],$kor_y[$k],$hitam); 
} 
 
// --- mewarnai bagian pie --- // 
// --- sekaligus membuat keterangan --- // 
 
for($k=1;$k<=$i;$k++) { 
 ImageFillToBorder($img,$t_x[$k],$t_y[$k],$hitam,$warna[$k-1]); 
 ImageFilledRectangle($img,310,20*$k+50,320,20*$k+60,$warna[$k-1]); 
 ImageString($img,2,330,20*$k+50,$str[$k-1],$hitam); 
} 
 
// --- output gambar -- // 
 
ImageJPEG($img); 



 

 

?> 
 
 Nah, sekarang jika aplikasi jajak pendapat ini dijalankan, hasilnya akan terlihat seperti gambar 
3. Yang harus diperhatikan, Anda harus mengalokasikan warna sebanyak mungkin agar setiap item 
pilihan diwakili oleh satu warna. Bila perlu Anda buat database sendiri untuk alokasi warna tersebut. 
 Selamat belajar. 



 

 

Aplikasi web dengan fitur login/logout (bagian 1) 
 
 Banyak sekali aplikasi di internet yang menggunakan fitur login dan logout. Fungsinya tentu 
saja membatasi akses terhadap layanan tertentu yang disediakan pada situs tersebut. Hanya anggota 
yang telah terdaftar saja yang diijinkan mengakses layanan-layanan khusus tersebut. Kali ini PCplus 
akan membahas bagaimana membuat aplikasi yang memiliki fitur login/logout. Yang dibahas di sini 
adalah halaman login dan logoutnya saja, sedangkan isi aplikasi yang terletak di dalamnya bisa Anda 
kembangkan sendiri. 
 Dalam pembuatan aplikasi ini kita membutuhkan database yang akan menyimpan data-data dari 
para anggota yang telah terdaftar. Buatlah database dengan MySQL sebagai berikut: 
 
mysql> create database daftar; 
 
mysql> create table anggota( 
 -> uname varchar(20), 
 -> pswd varchar(32)); 
 
 Database tersebut terdiri dari satu tabel bernama “anggota” dan tabel tersebut memiliki 2 buah 
field yaitu uname untuk menyimpan user name dan pswd untuk menyimpan password. Mengapa field 
pswd ditentukan untuk memiliki 32 karakter? Kita akan bahas nanti. 
 Sekarang mula-mula kita akan buat dahulu halaman pendaftaran anggota. Skripnya adalah 
sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Sign Up </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Isilah username dan password yang Anda inginkan <BR> 
 
<PRE> 
<FORM NAME="frmSignUp" METHOD="post" ACTION="process.php"> 
Username : <INPUT TYPE="text" NAME="uname"> 
Password : <INPUT TYPE="password" NAME="pswd"> 
 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
</FORM> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah skrip ini dengan nama signup.php. Diberi nama signup.htm pun boleh karena pada 
kenyataannya tidak ada skrip php pada file ini. Jika dijalankan pada browser hasilnya akan nampak 
seperti gambar 1. 
 Berikutnya kita akan membuat file process.php yang akan memproses pendaftaran kita tadi. 
Skripnya adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 



 

 

<TITLE> Processing your Account </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$uname = $_POST['uname']; 
$pswd = md5($_POST['pswd']); 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pwd = "rahasia"; 
$db = "daftar"; 
$stop = 0; 
$sql = "select uname from anggota"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pwd) or 
 die("Koneksi gagal : " . mysql_error()); 
mysql_select_db($db); 
$qry = mysql_query($sql) or 
 die("Query salah : " . mysql_error()); 
while ($row = mysql_fetch_array($qry)) { 
 if ($uname == $row['uname']) { 
  echo "Username $uname was already chosen by someone else <BR>"; 
  echo "Go back and choose another username"; 
  $stop = 1; 
  break; 
 } 
} 
 
if ($stop==0) { 
 $sql = "insert into anggota values ('$uname','$pswd')"; 
 $qry = mysql_query($sql) or 
  die("Query salah : "  . mysql_error()); 
 echo "Your account is successfully created <BR>"; 
 echo "<A HREF='login.php'> Click here </A> to login"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Perhatikan bahwa pada baris kedua skrip php (setelah bagian <BODY>) terdapat fungsi md5. 
Fungsi md5 merupakan fungsi yang menghitung md5 hash dari suatu string. (Mengenai hal ini Anda 
dapat mendapatkan informasi lebih detil di http://www.faqs.org/rfcs/rfc1321.html). Md5 hash 
menghasilkan 32 karakter dalam format heksadesimal. Itulah sebabnya mengapa field pswd dibuat 
bertipe data karakter dengan panjang 32 karakter. Dengan md5 hash ini password Anda akan disimpan 
dalam bentuk yang sangat sulit ditebak. 
 Pada skrip ini mula-mula diperiksa apakah username yang dipilih telah ada di dalam database. 
Jika telah ada, maka php akan memberikan peringatan bahwa username tersebut telah ada dan Anda 
dipersilakan membuat username baru. Jika belum ada, maka informasi username dan password Anda 
akan didaftarkan ke dalam database dan Anda akan diberitahu bahwa account Anda telah dibuat. 
Bandingkan dengan gambar 2 dan gambar 3. 
 Setelah proses sign up berhasil, kini kita akan membuat halaman untuk login. Skripnya adalah 



 

 

sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Login </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Registered user log in: <BR> 
 
<PRE> 
<FORM NAME="frmLogIn" METHOD="post" ACTION="main.php"> 
Username : <INPUT TYPE="text" NAME="uname"> 
Password : <INPUT TYPE="password" NAME="pswd"> 
 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
</FORM> 
</PRE> 
New user please register 
<A HREF="signup.php"> here </A> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Simpanlah file ini dengan nama login.php atau login.htm. Jika dijalankan pada browser hasilnya 
akan nampak seperti gambar 4. Skrip ini akan diolah pada file main.php. Nah, skrip dari file main.php 
adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Main Page </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$uname = $_POST['uname']; 
$pswd = md5($_POST['pswd']); 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pwd = "rahasia"; 
$db = "daftar"; 
$stop = 0; 
$sql = "select * from anggota where uname='$uname'"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pwd) or 
 die("Koneksi gagal : " . mysql_error()); 
mysql_select_db($db); 
$qry = mysql_query($sql) or 
 die("Query salah : " . mysql_error()); 
$num = mysql_num_rows($qry); 
$row = mysql_fetch_array($qry); 
 



 

 

if ($num==0) { 
 echo "Username not found <BR>"; 
 echo "Go back and try another username"; 
} else { 
 if ($pswd!=$row['pswd']) { 
  echo "Your password is incorrect <BR>"; 
  echo "Go back and type the correct password"; 
 } else { 
  echo "You are successfully logged in"; 
 } 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pembahasan selengkapnya dari skrip ini akan diberikan minggu depan. Sampai jumpa. 



 

 

Aplikasi web dengan fitur login/logout (bagian 2) 
 
 Minggu lalu telah dibahas tentang halaman pendaftaran anggota dan halaman login, namun 
tentang halaman login baru diberikan skripnya saja, belum pembahasannya. Pada edisi kali ini kita 
akan bahas lebih lanjut mengenai halaman login tersebut. Kita lihat kembali skrip dari halaman login 
tersebut. 
 Halaman pertama adalah form login yang disimpan dengan nama login.php dan halaman kedua 
adalah pengolah data dari form login yang disimpan dengan nama main.php. File login.php adalah 
sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Login </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Registered user log in: <BR> 
 
<PRE> 
<FORM NAME="frmLogIn" METHOD="post" ACTION="main.php"> 
Username : <INPUT TYPE="text" NAME="uname"> 
Password : <INPUT TYPE="password" NAME="pswd"> 
 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
</FORM> 
</PRE> 
New user please register 
<A HREF="signup.php"> here </A> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Sedangkan skrip main.php adalah sebagai berikut: 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Main Page </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<? 
$uname = $_POST['uname']; 
$pswd = md5($_POST['pswd']); 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pwd = "rahasia"; 
$db = "daftar"; 
$sql = "select * from anggota where uname='$uname'"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pwd) or 
 die("Koneksi gagal : " . mysql_error()); 
mysql_select_db($db); 



 

 

$qry = mysql_query($sql) or 
 die("Query salah : " . mysql_error()); 
$num = mysql_num_rows($qry); 
$row = mysql_fetch_array($qry); 
 
if ($num==0) { 
 echo "Username not found <BR>"; 
 echo "Go back and try another username"; 
} else { 
 if ($pswd!=$row['pswd']) { 
  echo "Your password is incorrect <BR>"; 
  echo "Go back and type the correct password"; 
 } else { 
  echo "You are successfully logged in"; 
 } 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 Pada prinsipnya skrip main.php ini mengolah data-data dari halaman login. Langkah pertama 
yang dilakukan tentu saja adalah koneksi ke database. Setelah itu mencocokkan username yang ada di 
database, jika tidak cocok Anda diminta memasukkan username kembali. Jika username cocok dengan 
record yang ada pada database, diperiksa passwornya. Jika passwordnya cocok, maka Anda akan dapat 
login, jika tidak Anda diminta untuk mengisi password yang tepat. Mudah bukan? 
 Namun sebenarnya skrip tersebut di atas belumlah selesai. Mengapa? Sebab skrip seperti di atas 
(sekalipun telah diberi “pagar” di sana-sini) tetap mudah ditembus oleh siapapun, bahkan Anda tidak 
perlu belajar menjadi hacker untuk dapat menembusnya. 
 Contoh mudah, isilah form login dengan data yang ada pada database Anda. Dengan sendirinya 
Anda akan login dan masuk ke halaman main.php yang bertuliskan “You are successfully logged in”. 
Sekarang tekan tombol “back” browser Anda, lalu setelah Anda tiba kembali ke halaman login, tekan 
tombol “forward”. Apa yang terjadi? Ya, Anda akan kembali masuk ke halaman main.php dan login 
dengan sukses. Itu artinya jika Anda lalai dan meninggalkan komputer Anda, orang lain dengan mudah 
akan masuk menggunakan account Anda. 
 Lalu bagaimana solusinya? Salah satu caranya adalah dengan menambahkan session ke dalam 
aplikasi tersebut. Dengan memeriksa apakah suatu variabel session pernah didaftarkan atau belum, 
maka aplikasi tersebut menjadi lebih aman. Dengan menggunakan solusi ini, fitur login/logout pada 
aplikasi kita akan terpecah menjadi lima file sebagai berikut: 
 
File login.php 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Login </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Registered user log in: <BR> 
<PRE> 
<FORM NAME="frmLogIn" METHOD="post" ACTION="cekpswd.php"> 
Username : <INPUT TYPE="text" NAME="uname"> 



 

 

Password : <INPUT TYPE="password" NAME="pswd"> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
</FORM> 
</PRE> 
 
New user please register 
<A HREF="signup.php"> here </A> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 
File cekpswd.php 
<? 
session_start(); 
$uname = $_POST['uname']; 
$pswd = md5($_POST['pswd']); 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pwd = "rahasia"; 
$db = "daftar"; 
$sql = "select * from anggota where uname='$uname'"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pwd) or 
 die("Koneksi gagal : " . mysql_error()); 
mysql_select_db($db); 
$qry = mysql_query($sql) or 
 die("Query salah : " . mysql_error()); 
$num = mysql_num_rows($qry); 
$row = mysql_fetch_array($qry); 
if ($num==0 OR $pswd!=$row['pswd']) { 
 header("Location: sorry.php"); 
} else { 
 $_SESSION['login']=1; 
 header("Location: main.php"); 
} 
?> 
 
File main.php 
<? 
session_start(); 
if(!isset($_SESSION['login'])) { 
 include("login.php"); 
} else { 
?> 
 <HTML> 
 <HEAD> 
 <TITLE> Main Page </TITLE> 
 </HEAD> 
 
 <BODY> 
 You are successfully logged in <BR> 



 

 

 You can access this application <BR> <BR> 
 <A HREF="logout.php"> Log Out </A> 
 </BODY> 
 </HTML> 
<? 
} 
?> 
 
File sorry.php 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Sorry </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Your user name or password is incorrect <BR> 
Sorry, you are not allowed to access this page 
</BODY> 
</HTML> 
 
File logout.php 
<? 
session_start(); 
unset($_SESSION['login']); 
session_destroy(); 
header("Location: login.php"); 
?> 
 
 Nah, keterangan dari file-file ini akan diberikan minggu depan. Yang jelas, dengan 
menggunakan kelima file ini, fitur login dan logout yang dibuat akan cukup sulit ditembus meskipun 
Anda mengklik tombol back maupun forward yang ada di browser berkali-kali. 
 Selamat mencoba. 



 

 

Aplikasi web dengan fitur login/logout (bagian 3 - habis) 
 
 Minggu lalu PCplus telah memberikan skrip-skrip yang menyusun aplikasi dengan fitur 
login/logout. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan penjelasan mengenai skrip-skrip tersebut. Skrip-
skrip tersebut terdiri dari 5 file, masing-masing adalah login.php, cekpswd.php, main.php, sorry.php, 
dan logout.php. 
 
File login.php 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Login </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Registered user log in: <BR> 
<PRE> 
<FORM NAME="frmLogIn" METHOD="post" ACTION="cekpswd.php"> 
Username : <INPUT TYPE="text" NAME="uname"> 
Password : <INPUT TYPE="password" NAME="pswd"> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
</FORM> 
</PRE> 
 
New user please register 
<A HREF="signup.php"> here </A> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 
 File ini hanyalah form login biasa. Lihat gambar 1. Parameter ACTION dari tag <FORM> diisi 
dengan cekpswd.php, karena isian dari form ini akan diperiksa oleh file cekpswd.php. 
 
File cekpswd.php 
<? 
session_start(); 
$uname = $_POST['uname']; 
$pswd = md5($_POST['pswd']); 
$host = "localhost"; 
$user = "root"; 
$pwd = "rahasia"; 
$db = "daftar"; 
$sql = "select * from anggota where uname='$uname'"; 
$conn = @mysql_connect($host,$user,$pwd) or 
 die("Koneksi gagal : " . mysql_error()); 
mysql_select_db($db); 
$qry = mysql_query($sql) or 
 die("Query salah : " . mysql_error()); 
$num = mysql_num_rows($qry); 
$row = mysql_fetch_array($qry); 
if ($num==0 OR $pswd!=$row['pswd']) { 



 

 

 header("Location: sorry.php"); 
} else { 
 $_SESSION['login']=1; 
 header("Location: main.php"); 
} 
?> 
 
 File ini digunakan untuk memeriksa username dan password yang dimasukkan pada file 
login.php. Pada file ini mulai diinisiasi sebuah session. Langkah selanjutnya adalah mencocokkan 
username dan password dengan record yang terdapat pada database. Jika username dan password itu 
tidak cocok – bisa usernamenya tidak terdaftar atau passwordnya yang salah – maka skrip tersebut akan 
mengarahkan langkahnya menuju ke file sorry.php, tapi jika benar maka arahnya akan menuju ke file 
main.php dan sebuah variabel session diinisiasi. (Pada skrip kita variabel tersebut diberi nama 
$_SESSION[‘login’]). Yang berfungsi sebagai “pengatur arah” adalah fungsi header(). Fungsi header() 
akan memberikan output berupa HTTP header yang harus diberikan sebelum ada tag HTML apapun. 
Itu sebabnya file cekpswd.php hanya terdiri dari skrip php saja dan tidak memiliki tag HTML. 
(Kalaupun toh ada, itu harus dibawah skrip php yang mengeluarkan HTTP header). Untuk informasi 
lebih lanjut mengenai HTTP header Anda dapat mengunjungi 
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616. Yang jelas fungsi header() pada skrip kita di atas 
digunakan untuk redirection, yaitu mengarahkan browser untuk memanggil URL lain. Oleh karena 
output file cekpswd.php hanya HTTP header saja, maka file ini tidak memiliki “penampakan fisik” 
pada browser. 
 
File main.php 
<? 
session_start(); 
if(!isset($_SESSION['login'])) { 
 include("login.php"); 
} else { 
?> 
 <HTML> 
 <HEAD> 
 <TITLE> Main Page </TITLE> 
 </HEAD> 
 
 <BODY> 
 You are successfully logged in <BR> 
 You can access this application <BR> <BR> 
 <A HREF="logout.php"> Log Out </A> 
 </BODY> 
 </HTML> 
<? 
} 
?> 
 
 File main.php adalah file yang akan dipanggil apabila username dan password yang 
dimasukkan pada halaman login.php berhasil melewati “satpam” cekpswd.php. Lihat gambar 2. File 
inilah yang nantinya bisa dikembangkan untuk menyusun aplikasi-aplikasi web yang diperuntukkan 
bagi mereka yang login. Sebelumnya pada bagian awal dari file ini diperiksa terlebih dahulu apakah 
variabel $_SESSION[‘login’] sudah pernah diinisiasi dengan fungsi isset(). Seandainya belum, itu 



 

 

artinya user yang mengakses halaman main.php belum login. Jika demikian, maka orang tersebut akan 
“diangkut” menuju ke halaman login.php untuk login terlebih dahulu. Apakah mungkin user yang 
belum login dapat langsung menuju ke halaman main.php? Mungkin saja apabila ia langsung 
mengetikkan “http://bla..bla..bla/main.php” di bagian address browser. Oleh karena itu harus diberi 
“satpam” agar user tersebut tidak main selonong saja. 
 Jika seandainya aplikasi Anda terdiri dari beberapa halaman, maka pada prinsipnya setiap 
halaman harus diberi skrip sebagai berikut: 
 
<? 
session_start(); 
if(!isset($_SESSION['login'])) { 
 include("login.php"); 
} else { 
?> 
 
 Di bawah skrip ini baru diberikan tag-tag HTML atau skrip PHP lain yang menyusun aplikasi. 
Dengan demikian setiap halaman selalu memeriksa apakah variabel session $_SESSION['login'] telah 
diinisiasi. Jika belum, maka redirection akan beraksi dan “menendang” user untuk kembali ke halaman 
login.php. 
 
File sorry.php 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Sorry </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Your user name or password is incorrect <BR> 
Sorry, you are not allowed to access this page 
</BODY> 
</HTML> 
 
 File ini akan muncul apabila user salah memasukkan username atau password pada halaman 
login. Lihat gambar 3. User tersebut dapat mengklik tombol back di browser untuk kembali ke halaman 
login dan memasukkan username dan password yang benar. 
 
File logout.php 
<? 
session_start(); 
unset($_SESSION['login']); 
session_destroy(); 
header("Location: login.php"); 
?> 
 
 File ini digunakan untuk melakukan proses logout. Pada file ini variabel $_SESSION['login'] 
dihilangkan sekaligus bersama dengan sessionnya. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan aplikasi 
ke halaman login.php. Setelah session dihilangkan, maka user harus login lagi untuk dapat mengakses 
aplikasi tersebut. 
 Pada dasarnya fungsi header() tidak harus mengarahkan aplikasi ke file login.php. Bisa saja 
Anda membuat sebuah file lain yang bernama goodbye.php misalnya yang isinya adalah ucapan 



 

 

perpisahan. 
 Nah, selamat belajar mengembangkan aplikasi dengan menggunakan fitur login/logout. 
 


