
PHP

1. PENGENALAN PHP

1. Apakah PHP itu?

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) dikembangkan pertama kali pada tahun 1995 oleh 

Rasmus Lerdorf yang merupakan salah satu anggota grup Apache. PHP dikembangkan 

sepenuhya untuk bahasa skrip side-server programming. PHP bersifat open-source dan 

dapat digabungkan dengan berbagai server yang berbeda-beda.

PHP adalah bahasa server-side programming yang power full untuk membuat halaman 

web menjadi dinamis dan interaktif. Sintak PHP dapat dituliskan langsung diantara kode 

HTML.

2. Kelebihan PHP

Kelebihan PHP antara lain:

➢ Mudah dibuat dan dijalankan.

➢ PHP dapat didapatkan secara gratis.

➢ Dapat di-embedded, PHP dapat diletakkan dalam tag HTML.

➢ Mampu berjalan pada web server dengan sistem operasi yang berbeda-beda. PHP 

mampu berjalan pada sistem operasi UNIX, Windows dan Macintosh.

3. Struktur skrip PHP

PHP disisipkan dalam tag HTML dengan tag <?php … ?> atau <? … ?>

Untuk menampilkannya digunakan perintah echo atau print 

4. Cara Kerja PHP

Adapun cara kerja PHP sebagai berikut:

Keterangan:

1. User me-request via web browser ke web server

2. Web server akan mengenali sebagai file PHP (.php, .php3, .phtml)

3. File PHP dikirim ke engine PHP

4. Hasil dari proses didalam engine PHP dalam bentuk HTML biasa

5. Web server meneruskan ke browser sebagai respons dari request untuk ditampilkan.

5. Membuat skrip PHP sederhana

PHP : php/hello.php

<html> 
<head> 
  <title>Skrip PHP pertamaku</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

echo "Hello World..! <br> Ini skrip PHP pertamaku"; 
?> 
</body> 
</html>



server akan mengeksekusi skrip diantara tag  <?php … ?> , kemudian mengeksekusi 

perintah keluaran (echo), setelahnya hasilnya dikirim ke client untuk ditampilkan. Hasil 

pada browser akan tampak seperti gambar berikut:

Catatan: Kode PHP tidak dapat ditampilkan dengan memilih “view source” pada browser. 

Yang terlihat adalah hasil keluaran dari file PHP yang berbentuk kode HTML biasa karena 

skrip PHP dieksekusi di server sebelum dikirim balik ke browser client.

2. DATA dan VARIABEL DI PHP

Data dan variabel merupakan hal yang penting dalam bahasa pemrograman apa pun, 

termasuk PHP. Rasanya tidka mungkin memuat suatu program tanpa melibatkan data dan 

variabel.

Variabel PHP tidak didefinisikan dan bertipe dynamic atau ada yang menyebur variant. Tipe 

data di PHP dibagi menjadi:

1. Tipe Scalar, meliputi Boolean, Integer, double, string

2. Tipe data gabungan, meliputi array, obyek

3. Tipe spesial, meliputi resource, NULL

Semua variabel diawali dengan tanda $ (dollar).

Penamaan Variabel harus mengikuti aturan sebagai berikut:

• Harus diawali dengan huruf atau underscore (_), selanjutnya diikuti oleh huruf, angka, 

underscore atau sembarang kakarakter ASCII dari 127 sampai 255.

• Huruf kecil atau besar dibedakan (case sensitive).

• Tidak boleh mengandung spasi.

Contoh pembuatan variabel adalah sebagai berikut:

<?php
$txt = “Hallo dunia”;
$i = 10;
?> 

3. STRUKTUR KONTROL

Perintah Percabangan

Dalam penulisan program, sering kali diinginkan aksi yang berbeda untuk keputusan yang 

berbeda pula.

1. If … else

digunakan untuk mengeksekusi kode ketika kondisi bernilai true dan kondisi lain false.

Kode berikut akan menampilkan output “Selamat berakhir pekan” jika hari ini adalah 



Sabtu (Saturday). Jika tidak maka akan tampil “Tetap semangat belajar”.

PHP : php/if-else.php

<html> 
<head> 
<title>If Else</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

$skrg=date("D"); 
if ($skrg=="Sat") 

echo "Selamat berakhir pekan"; 
else 

echo "Tetap semangat belajar"; 
?> 
</body> 
</html>

Output : php/if-else.php

2. If … elseif … else

digunakan untuk mengeksekusi beberapa kondisi yang bernilai True.

Kode berikut akan menampilkan output “Selamat berakhir pekan” jika hari ini adalah 

Sabtu (Saturday). Jika hari ini adalah hari Minggu akan tampil “Selamat liburan” Jika 

tidak maka akan tampil “Tetap semangat belajar”.

PHP : php/if-elseif.php

<html> 
<head> 
<title>If ElseIF</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

$skrg=date("D"); 
if ($skrg=="Sat") 

echo "Selamat berakhir pekan"; 
else if ($skrg=="Sun") 

echo "Selamat liburan"; 
else 

echo "Tetap semangat belajar"; 
?> 
</body> 
</html>

Output : php/if-elseif.php



3. Switch

digunakan utuk beberapa aksi yang berbeda berdasarkan beberapa kondisi yang berbeda. 

Perintah ini biasanya digunakan untuk menghindari perintah if...elseif...else yang terlalu 

panjang.

Contoh penerapan perintah swicth adalah sbb:

PHP : php/switch.php

<html> 
<head> 
<title>Switch ... Case</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

$x=5; 
switch ($x) { 

case 1: 
echo "Angka 1"; 
break; 

case 2: 
echo "Angka 2"; 
break; 

case 3: 
echo "Angka 3"; 
break; 

default: 
echo "x=$x, bukan angka dari 1 sampai 3"; 

} 
?> 
</body> 
</html>

Output : php/switch .php



Perintah Perulangan

Perulangan (looping) digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama beberapa kali.

4. While

Perintah While akan mengeksekusi blok kode jika dan selama kondisinya adalah true.

PHP : php/while.php

<html> 
<head> 
<title>While</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$x=1; 
while ($x<=5) { 

echo "Angka $x <br>"; 
$x++; 

} 
?> 
</body> 
</html>

Output : php/while.php

5. Do … While

Perintah do...while akan megeksekusi blok perintah minimal sekali kemudian akan 

diulang selama kondisinya true.

PHP : php/do-while.php

<html> 
<head> 
<title>Do While</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$x=1; 
do { 

echo "Angka $x <br>"; 
$x++; 

} 
while ($x<=5) 
?> 
</body> 
</html>

Output : php/do-while.php



6. For

Perintah for... digunakan jika sudah mengetahui berapa kali perulangannya.

PHP : php/for.php

<html> 
<head> 
<title>for</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
for ($x=1; $x<=5; $x++) { 

echo "Angka $x <br>"; 
} 
?> 
</body> 
</html>

Output : php/for.php

4. OPERATOR

Operator merupakan simbol-simbol yang digunaka untuk melakukan operasi-operasi 

matematis ataupun operasi string.

1. Operator Aritmatika

Operator Aritmatika digunakan untuk operand operasi matematika.

Operator Arti

+ Penambahan

- Pengurangan



* Perkalian

/ Pembagian

% Modulus

++ Increment

-- Decrement

2. Operator Penugasan

Operator ini diguakan untuk memberikan nilai (penugasan).

Operator Contoh

 = a=b a=b

 += a+=b a=a+b

 -= a-=b a=a-b

 *= a*=b a=a*b

 /= a/=b a=a/b

 %= a%=b a=a%b

3. Operator Logika

Operator ini digunakan untuk menyelesaikan operasi logika

Operator Arti

and Operator dan

&& Operator dan

or Operator atau

|| Operator atau

! Operator tidak/bukan (not)

xor Operator atau eksklusif

4. Operator Pembanding

Operator ini digunakan untuk membandingkan kedua hal.

Operator Arti

 == Sama

 != Tidak sama

 > Lebih besar

 < Lebih kecil

 >= Lebih besar atau sama dengan

 <= Lebih kecil atau sama dengan

Bersambung ….


