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PENDAHULUAN PHP 

 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP bernama FI 

(Form Interpreted). Pada saat tersebut PHP adalah sekumpulan script yang digunakan untuk 

mengolah data form dari web. 

Perkembangan selanjutnya adalah Rasmus melepaskan kode sumber tersebut dan 

menamakannya PHP/FI, pada saat tersebut kepanjangan dari PHP/FI adalah Personal Home 

Page/Form Interpreter. Dengan pelepasan kode sumber ini menjadi open source, maka banyak 

programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. 

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini interpreter sudah diimplementasikan 

dalam C, sekaligus disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan 

PHP/FI secara signifikan. Saat itu, karena sudah banyaknya orang yang menggunakan PHP untuk 

keperluan webnya (pada manual PHP/FI, disebutkan ada 50 ribu domain), maka kepanjangan 

PHP/FI diganti menjadi Professional Home Page/Form Interpreter. 

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend, menulis ulang interpreter PHP menjadi 

lebih bersih, lebih baik dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998 perusahaan tersebut merilis 

interpreter baru untuk PHP dan meresmikan nama rilis tersebut menjadi PHP 3.0. (tanpa 

embel-embel FI lagi), dan singkatannya diubah menjadi PHP: Hypertext Preprocessor, Jika 

dilihat kepanjangan dari singkatan PHP sekarang, huruf ‘P’ akronim pertama merupakan 

kepanjangan dari PHP. Kok aneh ya, dengar-dengar kabar sih pemberian nama PHP pada 

akronim pertama hanyalah gurauan dari para programmer pembuatnya, dengan kata lain 

‘hanya untuk iseng saja’. ‘H’ (Hypertext) merupakan html atau bisa juga hypertext markup 

language, dan ‘P’ terakhir (Preprocessor) atau dalam bahasa kita yang bisa berarti proses yang 

harus dijalankan sebelum proses, bisa dibilang demikian karena PHP memproses kode sebelum 

dikirim ke web browser. 

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal 

dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai. Versi ini banyak dipakai 

sebab versi ini mampu dipakai untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki 

kecepatan proses dan stabilitas yang tinggi. 

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Versi ini adalah versi mutakhir dari PHP. Dalam versi ini, 

inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Dalam versi ini juga dikenalkan model 

pemrograman berorientasi objek baru untuk menjawab perkembangan bahas pemrograman 

kearah pemrograman berorientasi objek. Dan denger-denger lagi katanya sekarang Zend sudah 

merilis PHP 6.0. 
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Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain  

• Bahasa pemrograman php adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah 

kompilasi dalam penggunaanya. 

• Web Server yang mendukung php dapat ditemukan dimana - mana dari mulai IIS sampai 

dengan apache, dengan configurasi yang relatif mudah. 

• Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan developer 

yang siap membantu dalam pengembangan. 

• Dalam sisi pemahamanan, php adalah bahasa scripting yang paling mudah karena 

referensi yang banyak. 

• PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (linux, unix, 

windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat 

menjalankan perintah-perintah system. 

Kelebihan lainnya dari PHP adalah bahwa PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan 

seperti protocol IMAP, SNMP, NNTP, POP3 dan bahkan HTTP.  

PHP dapat diinstal sebagai bagian atau modul dari apache web server atau sebagai CGI script 

yang mandiri. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan PHP sebagai modul 

dari apache, di antaranya adalah :  

1. Tingkat keamanan yang cukup tinggi  

2. Waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahasa pemograman web lainnya 

yang berorientasi pada server-side scripting.  

3. Akses ke system database yang lebih fleksibel. seperti MySQL.  

Dalam modul ini kita akan mempelajari PHP sebagai server-side scripting yang menggunakan 

apache sebagai webserver. Versi PHP yang kita gunakan adalah PHP5 untuk Windows.  

TIPS : 
• Sebelum anda mencoba script-script yang ada di halaman selanjutnya, buatlah sebuah 

direktori/folder kerja anda. 

• Direktori ini menjadi tempat penyimpanan file-file php anda, setiap mengetikkan script di 

tiap latihan simpanlah sesuai dengan nama file yang ada di atas script tersebut. 

• Contoh : file � lat_01.php � berarti anda harus menyimpan file tersebut dengan nama 

“lat_01.php”. 

• Jangan lupa untuk memberi ekstensi *.php disetiap nama file yang anda simpan.  
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MENGENAL SCRIPT PHP 

Script PHP termasuk dalam HTML-Embedded, artinya kode PHP dapat disisipkan pada sebuah 

halaman HTML. Ada beberapa cara untuk menuliskan script PHP, yaitu: 

1. <?php 

     Script PHP anda 

?> 

2. <? 

     Script PHP anda 

?> 

3. <script language = “php”> 

     Script PHP anda 

?> 

4. <% 

     Script PHP 

%> 

Cara pertama merupakan format yang dianjurkan tetapi mungkin cara kedua akan sering 

digunakan karena lebih singkat. Cara yang ketiga digunakan untuk mengantisipasi editor-editor 

yang tidak dapat menerima kedua cara sebelumnya. Selain itu kita juga bisa menggunakan cara 

penulisan ASP, tetapi tentu saja ada beberapa konfigurasi yang perlu dilakukan. 

Parser PHP bekerja membaca file HTML sampai ditemukan penanda khusus yang 

memberitahukan untuk menerjemahkan script berikutnya sebagai kode PHP. Parser PHP akan 

mengeksekusi semua perintah dalam blok kode PHP tersebut. Dengan cara inilah maka kode 

script PHP dapat ditempelkan pada dokumen HTML. Teks lainnya yang berada diluar blok PHP 

akan dianggap sebagai script HTML biasa. 

Berikut ini contoh sederhana pemakaian bahasa PHP yang disisipkan dalam halaman HTML: 

File � lat_01.php 

<html> 

  <head> 

     <title>Skrip PHP Pertama</title> 

  </head> 

  <body> 

     <?php 

        echo “Ini Skrip PHP Pertamaku..!”; 

     ?> 

  </body> 

</html> 
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Contoh lain: 

File � lat_02.php 

<html> 

  <head> 

     <title>Test Penyisipan PHP pada HTML</title> 

  </head> 

  <body> 

  Silakan sebutkan warna kesukaan anda..? <br> 

     <?php 

        //Berikut ini adalah kode PHP yang disisipkan 

        echo “<b>Di Bawah ini adalah warna kesukaanku:<br>”; 

        echo “Merah, Hijau, dan Kuning </b>”; 

     ?> 

  </body> 

</html> 

VARIABEL 

Pada setiap bahasa pemrograman pasti akan kita temui konsep variabel. Variabel adalah 

sebuah tempat di memori untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah-ubah selama 

program dijalankan. Tetapi tidak seperti pada kebanyakan bahasa pemrograman lain yang 

mengharuskan kita untuk mendeklarasikan variabel terlebih dahulu, variabel dalam PHP tidak 

harus dideklarasikan sebelum variabel tersebut digunakan. Variabel diwakili oleh kata tertentu 

dengan aturan penulisan sebagai berikut: 

1. Variabel dimulai dengan tanda dollar ($) 

2. Harus dimulai dengan hurus atau underscore ( _ ) 

3. Tidak boleh menggunakan tanda baca 

4. Case sensitive atau huruf besar dan huruf kecil berbeda 

5. Jangan menggunakan kata yang merupakan fungsi built-in PHP 

Contoh-contoh penulisan variabel: 

Yang Benar Yang Salah 
$variabel $var!abel 
$_pilih $-pilih 
$ti03 $03ti 
$ini_itu $ini-itu 
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Contoh penggunaan variabel: 

File � lat_03.php 

<html> 

  <head> 

     <title>Menggunakan variabel</title> 

  </head> 

  <body> 

     <?php 

        $jurusan = “Teknik Informatika”; 

        print (“Jurusan : $jurusan <br>”); 

        $jurusan = “Teknik Mesin”; 

        print (“Jurusan : $jurusan <br>”); 

     ?> 

  </body> 

</html> 

Selanjutnya bukalah file lat_02.php kemudian rubahlah dan simpan baru menjadi berikut: 

File � lat_04.php 

<html> 

  <head> 

     <title>Penyisipan variabel pada HTML</title> 

  </head> 

  <body> 

  Silakan sebutkan warna kesukaan anda..? <br> 

     <?php 

        //Berikut adalah inisiasi beberapa variabel 

        $warna1 = “Merah”; 

        $warna2 = “Hijau”; 

        $warna3 = “Kuning”; 

     ?> 

     <b>Di Bawah ini adalah warna kesukaanku:<br> 

     <?php 

        echo “$warna1, $warna2, dan $warna3</b>”; 

     ?> 

  </body> 

</html> 
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Dari kedua contoh di atas lat_03.php dan lat_04.php dapat dilihat ada 2 metode yang bisa 

digunakan untuk menampilkan output. Pada file lat_03.php menggunakan fungsi print 

sedangkan pada lat_04.php menggunakan fungsi echo. Untuk mengetahui perbedaan struktur 

dasar echo dan print itu seperti apa ? Seorang Ahmad Lubis Ghozali sendiri cukup bingung memilih 

salah satu dari keduanya, echo atau print? echo atau print? namun setelah mempelajari berbagai CMS 

yang ada seperti joomla, drupal, wordpress, dll. Ternyata mereka para web developer cenderung 

menggunakan echo ketimbang print, lantas apa alasannya??? 

Katanya menurut seorang developer bahasa PHP pernah melakukan pengetesan, dan hasilnya 

adalah echo itu 15% lebih cepat prosesnya ketimbang fungsi print (dalam milisecond). Dan 

sudah menjadi rahasia umum jika print itu merupakan fungsi yang mengembalikan nilai 

didalamnya (returning value). Dan ada alasan lain mengapa para developer kebanyakan lebih 

menyukai menggunakan echo ketimbang print, alasan lain menurut seorang Ahmad Lubis 

Ghozali adalah, efisiensi waktu, karena echo itu cuma membutuhkan 4 karakter yang harus 

diketik, sedangkan print itu memiliki 5 karakter untuk diketik. Tapi memang ini kenyataannya. 

Seorang programmer malas menulis huruf ‘t’. Dan ini sudah menjadi naluri alami seorang 

manusia, memilih yang lebih singkat. Toh hasilnya sama saja. 

Okay, untuk efisiensi selanjutnya adalah penggunaan : 

echo “$variable1 dan” . “$variable2  yang akan ditampilkan” . 

“diletakkan disini”; 

ternyata memakan banyak resource, karena tanda titik memiliki fungsi untuk mengadd / 

menambahkan isi suatu variable, bukan menyambung atau meneruskan. Beda antara 

menambahkan dengan meneruskan adalah seperti ini : 

Menambahkan itu memiliki arti, membuka variable baru kemudian menambahkan isi kedalam 

variable tersebut, lalu menutup variable tersebut. Sedangkan menyambung atau meneruskan 

memiliki arti, variable-nya itu sudah dibuka  tinggal meneruskan isi variablenya. Menambahkan 

terdiri dari tiga proses, sedangkan menyambung atau meneruskaan cuma melakukan satu 

proses. 

penggunaan echo yang baik adalah sebagai berikut : 

echo $variable1 , “dan” , $variable2, “yang akan ditampilkan” , 

“diletakkan disini” ;  

saya memisahkan setiap kata disini hanya sebagai simulasi dari kasus sesungguhnya. echo yang 

baik itu bukan menggunakan tanda titik untuk menyambung setiap variable, atau menampilkan 

text, tapi menggunakan tanda koma. Sehingga proses lebih cepat, dan resource yang 

dibutuhkan semakin sedikit. 
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LATIHAN 

Sekarang coba buka kembali file lat_03.php dan rubahlah semua tulisan print dengan echo lalu 

simpanlah dengan nama lat_05.php kemudian amitilah hasilnya. Apakah ada perbedaan antara 

output lat_03.php dengan lat_05.php yang barusan anda buat ? Dengan cara yang sama 

bukalah file lat_04.php dan rubahlah scriptnya kemudian beri nama dengan lat_06.php. 

Berikut ini adalah sebuah contoh mengenai betaba luwesnya penggunaan variabel dalam PHP, 

jangan lupa simpan script ini dengan nama file yang tertera di bawah ini: 

File � lat_07.php 

<?php 

  //contoh variabel $a 

  $a = “Testing”; 

  //kini $a adalah variabel jenis string 

  echo “Nilai a adalah <b>$a</b> (String) <br>”; 

  $a = 27; 

  //kini $a adalah variabel jenis integer 

  echo “Nilai a berubah menjadi <b>$a</b> (Integer) <br>”; 

  $a = 2.7; 

  //kini $a adalah variabel jenis floating point 

  echo “Nilai a sekarang menjadi <b>$a</b> (Floating point)”; 

?> 

 

KONSTANTA 

Konstanta adalah variabel yang nilainya tetap. Konstanta hanya diberi nilai pada awal program 

dan nilainya tidak pernah berubah selama program berjalan. PHP telah mendefinisikan 

beberapa konstanta, misalnya: PHP_VERSION, yaitu konstanta yang memberikan informasi 

tentang versi PHP yang digunakan. Selain konstanta yang telah disediakan oleh PHP kita juga 

dapat membuat konstanta sendiri atauran penulisan konstanta adalah sebagai berikut: 

define (“nama_konstanta”, “nilai_konstanta”); 
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Contoh penggunaan konstanta: 

File � lat_08.php 

<html> 

  <head> 

     <title>Menggunakan konstanta</title> 

  </head> 

  <body> 

     <?php 

        define (“KAMPUS”, “POLITEKNIK INDRAMAYU”); 

        print (KAMPUS); 

     ?> 

  </body> 

</html> 

 

TIPE DATA 

PHP mengenal beberapa macam tipe data antara lain: integer, floating point, dan string. 

Floating point lebih dikenal  dengan nama double atau desimal. Penulisan string selalu diawali 

dengan tanda peting ganda ( “ ) atau tanda petik tunggal ( ‘ ). 

Contoh-contoh penulisan tipe data yaitu sebagai berikut: 

Tipe data Contoh Keterangan 

Integer $jumlah = 10; 

$nilai = -5; 

Bilangan bulat 

Double $skor = 90.00; 

$bunga = 12.50; 

Bilangan real 

String $kota = “Indramayu”; 

$khas = “Kota Mangga”; 

Karakter, Kalimat 
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OPERATOR 

Operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi data, seperti penambahan, 

pengurangan, perkalian, perbandingan, atau penugasan. Ada operator yang menggunakan satu 

operand ada juga yang menggunakan dua operand. Sedangkan Operand adalah data yang 

dioperasikan atau dimanipulasi. Operand dan Operator bersama-sama membentuk suatu 

ekpresi (ungkapan). 

Operator dapat dikelompokan menjadi 4 kategori, yaitu: 

1. Operator aritmatika adalah operator yang berhubungan dengan fungsi matematika. 

2. Operator logika adalah operator yang membandingkan TRUE dan FALSE. 

3. Operator bitwise adalah operator yang membandingkan binary 

4. Ada juga operator yang sering digunakan namun tidak termasuk dalam kelompok di 

atas, kita dapat mempelajarinya dalam kelompok lain. 

1. Operator aritmatika merupakan operator yang berhubungan dengan fungsi matematika. 

Operator ini sering kita gunakan dalam program yang akan kita buat. 

Operator Operasi 

+ Penambahan 

- Pengurangan 

* Perkalian 

/ Pembagian 

% Sisa pembagian 

++ Penambahan dengan 1 

-- Pengurangan dengan 1 

Listing program berikut ini akan memberikan contoh penggunaan operator aritmatika. 

File � lat_09.php 

<html> 

  <head> 

     <title>Operator Aritmatika</title> 

  </head> 

  <body> 

   <?php 

    $harga = 5500; 

    $banyak = 5; 

    print(“Anda telah menghabiskan $banyak porsi Sate<br>\n”); 

    print(“yang tiap porsi seharga Rp $harga<br>”); 

    print(“Maka anda harus membayar Rp ”); 

    print($harga * $banyak); 
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   ?> 

  </body> 

</html> 

Listing berikut adalah bentuk pengembangan dari semua materi yang ada di lat_01.php 

sampai lat_09.php 

File � lat_10.php 

<? 
// inisiasi variabel yang digunakan 
//nama peralatan  
$alat_perangkat_cpu1 = "Mainboard"; 
$alat_perangkat_cpu2 = "Processor"; 
$alat_perangkat_cpu3 = "Random Access Memory"; 
$alat_perangkat_cpu4 = "Harddisk"; 
// harga per unit peralatan 
$harga_alat_perangkat_cpu1 = 750000; 
$harga_alat_perangkat_cpu2 = 625000; 
$harga_alat_perangkat_cpu3 = 160000; 
$harga_alat_perangkat_cpu4 = 430000; 
// jumlah peralatan yang ada 
$jumlah_alat_perangkat_cpu1 = 2; 
$jumlah_alat_perangkat_cpu2 = 5; 
$jumlah_alat_perangkat_cpu3 = 1; 
$jumlah_alat_perangkat_cpu4 = 3; 
// total harga per jenis peralatan 
$total_alat_perangkat_cpu1 = $jumlah_alat_perangkat_cpu1 * 
$harga_alat_perangkat_cpu1; 
$total_alat_perangkat_cpu2 = $jumlah_alat_perangkat_cpu2 * 
$harga_alat_perangkat_cpu2; 
$total_alat_perangkat_cpu3 = $jumlah_alat_perangkat_cpu3 * 
$harga_alat_perangkat_cpu3; 
$total_alat_perangkat_cpu4 = $jumlah_alat_perangkat_cpu4 * 
$harga_alat_perangkat_cpu4; 
// hitung grand total nilai peralatan perangkat_cpu 
$total_harga = $total_alat_perangkat_cpu1 + 
$total_alat_perangkat_cpu2 + $total_alat_perangkat_cpu3 + 
$total_alat_perangkat_cpu4; 
//besar diskon untuk perangkat_cpu  
$diskon = 5; 
//jumlah total diskon yang diberikan kepada perangkat_cpu 
$nilai_diskon = ($diskon * $total_harga)/100; 
//jumlah yang harus dibayar perangkat_cpu 
$total_harga_dibayar = $total_harga - $nilai_diskon; 
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?> 

<html> 
<head> 
<title> Perangkat CPU dan Daftar Peralatan yang Dibeli 
</title> 
</head> 
<body> 
<center> 
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"> 
<tr> 
<td colspan="4" align="center" valign="middle"> 
<b> Daftar Pemesanan Peralatan Perangkat CPU<b> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><b>Nama Peralatan</b></td> 
<td><b>Jumlah</b></td> 
<td><b>Harga Satuan</b></td> 
<td><b>Jumlah Harga</b></td> 
</tr> 
 
<? 
//Mulai untuk mengisi tabel daftar dengan data yang ada 
?> 

<tr> 
<td align="left"><? echo $alat_perangkat_cpu1; ?></td> 
<td align="right"><? echo $jumlah_alat_perangkat_cpu1; ?></td> 
<td align="right"><? echo $harga_alat_perangkat_cpu1; ?></td> 
<td align="right"><? echo $total_alat_perangkat_cpu1; ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="left"><? echo $alat_perangkat_cpu2; ?></td> 
<td align="right"><? echo $jumlah_alat_perangkat_cpu2; ?></td> 
<td align="right"><? echo $harga_alat_perangkat_cpu2; ?></td> 
<td align="right"><? echo $total_alat_perangkat_cpu2; ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="left"><? echo $alat_perangkat_cpu3; ?></td> 
<td align="right"><? echo $jumlah_alat_perangkat_cpu3; ?></td> 
<td align="right"><? echo $harga_alat_perangkat_cpu3; ?></td> 
<td align="right"><? echo $total_alat_perangkat_cpu3; ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="left"><? echo $alat_perangkat_cpu4; ?></td> 
<td align="right"><? echo $jumlah_alat_perangkat_cpu4; ?></td> 
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<td align="right"><? echo $harga_alat_perangkat_cpu4; ?></td> 
<td align="right"><? echo $total_alat_perangkat_cpu4; ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="3" align="right">Total Harga</td> 
<td align="right"><? echo $total_harga; ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<tdcolspan="3" align="right"> 
Diskon <? echo "($diskon % )"; ?></td> 
<td align="right"><? echo $nilai_diskon; ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="3" align="right"> Jumlah harus dibayar</td> 
<td align="right"><? echo $total_harga__dibayar; ?></td> 
</tr> 
</table> 
</center> 
</body> 
</html> 

Berikut adalah contoh script untuk menggabungkan string: 

 File � lat_11.php 

<? 

// inisiasi variabel 

$a = "USS Enterprise"; 

$b = "Menurut catatan Kapten"; 

$c = "Menguji Planet Vulcan"; 

//alternatif pertama 

$alt1 = $a . " " . $c . "," . $b . "."; 

//alternatif pertama 

$alt2 = $b . " " . $a . "," . $c . "."; 

?> 

<html> 

<head> 
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<title> Menggabungkan String </title> 

</head> 

<body> 

String yang pertama adalah : <br> 

<?php echo $alt1; ?> 

<br><br> 

String yang kedua adalah : <br> 

<?php echo $alt2; ?> 

</body> 

</html> 

 

2. Operator Logika 

Operator ini akan membandingkan TRUE atau FALSE. Seperti bahasa C, PHP mendefinisikan 

False = 0 dan True = 1. 

Operator Operasi 

== Sama dengan 

!= Tidak sama dengan 

< Lebih kecil 

> Lebih besar 

<= Lebih kecil sama dengan 

>= Lebih besar sama dengan 

AND atau && Logika AND 

OR atau || Logika OR 

XOR Logika XOR 

! Logika NOT 

 

3. Operator Bitwise 

Operator ini digunakan untuk memanipulasi bit-bit dari nilai data. Operator ini beserta 

artinya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Operator Operasi 

>> Pergeseran bit ke kanan 

<< Pergeseran bit ke kiri 

~ Komplemen satu atau 

NOT 
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& Bitwise AND 

| Bitwise OR 

^ Bitwise XOR (Exclusive OR) 

 

4. Operator lain 

Selain operator di atas, PHP masih mempunyai operator lain, berikut ini beberapa operator 

yang sering digunakan dalam script. 

Operator Arti 

. Penggabungan string 

= Penugasan/pengisian nilai 

$ Mengacu pada variabel 

 

STRUKTUR KENDALI 

Struktur kendali merupakan pengatur aliran program, mempunyai rangkaian perintah yang 

harus ditulis untuk memenuhi beberapa keadaan, yaitu: 

� Mengulang suatu perintah jika terpenuhi suatu kondisi 

� Melanjutkan sebuah pernyataan bila kondisi terpenuhi 

� Memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif bila kondisi terpenuhi. 

Struktur kendali dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu struktur kendali percabangan (pengambilan 

keputusan) dan struktur kendali pengulangan (looping). 

1. Struktur kendali percabangan 

Struktur kendali percabangan (pengambilan keputusan) struktur kendali yang berfungsi 

untuk melakukan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi 

tertentu. Ada empat perintah percabangan dalam PHP, yaitu if, if…else, if…elseif, dan 

switch. 

- Perintah if 

Perintah if digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah berdasarkan suatu 

kondisi. Sintaks penulisan perintah if adalah sebagai berikut: 

If (kondisi) 

{ 

 Pernyataan yang akan dijalankan apabila kondisi benar 

} 

Pada bentuk ini, bagian pernyataan akan dijalankan hanya kalau bagian kondisi bernilai 

benar. Berikut ini adalah contoh penggunaan struktur kendali if : 

File � lat_12.php 
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<html> 

<head> 

  <title>Struktur kendali IF</title> 

</head> 

<body> 

<?php  

   $x = 12; 

   if ($x > 10) 

   { 

     echo “Selamat Siang”; 

   } 

?> 

</body> 

</html> 

Latihan: 

Buatlah script untuk menentukan jenis kelamin. Jika nilainya = M maka Sex = LAKI-LAKI, 

dan jika nilainya = F maka Sex = PEREMPUAN. Simpanlah dengan nama file lat_13.php. 

- Perintah if…else 

Perintah if…else digunakan untuk memilih salah satu pernyataan berdasarkan suatu 

kondisi. Perintah ini akan menjalankan pernyataan tertentu bila kondisi bernilai benar 

dan akan menjalankan pernyataan yang lain jika kondisi bernilai salah. Sintaks 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

If (kondisi) 

{ 

 Pernyataan_1 

} 

else 

{ 

 Pernyataan_2 

} 

Pada bentuk ini pernyataan_1 dijalankan kalau kondisi bernilai benar, dan 

pernyataan_2 dijalankan apabila kondisi bernilai salah. Contoh penggunaan pernyataan 

if…else, sebagai berikut : 

File � lat_14.php 

<html> 

<head> 

  <title>Struktur kendali IF…ELSE</title> 
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</head> 

<body> 

<?php  

   $x = 9; 

   if ($x > 10) 

   { 

     echo “Selamat Siang”; 

   } 

   else 

   { 

     echo “Selamat Pagi”; 

   } 

?> 

</body> 

</html> 

Latihan: 

Buatlah script untuk menentukan jenis kelamin. Jika nilainya = M maka Sex = LAKI-LAKI, 

selain itu Sex = PEREMPUAN. Simpanlah dengan nama file lat_15.php. 

 

- Perintah if…elseif 

Perintah if…elseif digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan dengan melibatkan 

lebih dari satu kondisi. Sintaks penulisannya adalah sebagai berikut : 

If (kondisi_1) 

{ 

 Pernyataan_1; 

} 

elseif (kondisi_2) 

{ 

 Pernyataan_2; 

} 

else 

{ 

 Pernyataan_3; 

} 

Pada bentuk ini pernyataan_1 dijalankan kalau kondisi_1 bernilai benar, dan 

pernyataan_2 dijalankan apabila kondisi_2 bernilai benar. Sedangkan pernyataan_3 

akan dijalankan apabila pernyataan_1 dan pernyataan_2 bernilai salah. Contoh 

penggunaan pernyataan if…elseif, sebagai berikut : 
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File � lat_16.php 

<html> 

<head> 

  <title>Struktur kendali IF…ELSEIF</title> 

</head> 

<body> 

<?php  

   $waktu = getdate(); 

   if ($waktu[hours] <= 10) 

   { 

     echo “Selamat Pagi”; 

   } 

   elseif ($waktu[hours] <= 15) 

   { 

     echo “Selamat Siang”; 

   } 

   elseif ($waktu[hours] <= 18) 

   { 

     echo “Selamat Sore”; 

   } 

   else 

   { 

     echo “Selamat Malam”; 

   } 

?> 

</body> 

</html> 

Latihan: 

Buatlah script untuk menentukan kelulusan seorang Mahasiswa terhadap Mata Kuliah 

PW dengan kisaran nilai: >= 80 nilainya “A”, >= 60 nilainya “B”, >=40 nilainya “C” >= 20 

nilainya “D”, selain itu pesannya tidak lulus. Simpanlah dengan nama file lat_17.php. 

 

- Perintah switch 

Perintah switch digunakan sebagai alternatif pengganti dari perintah if…elseif. Dengan 

perintah ini program percabangan akan lebih mudah dibuat dan dipelajari. Sintaks 

penulisan perintah switch adalah sebagai berikut : 

switch (kondisi) 

{ 
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  case konstanta_1: 

pernyataan_1; 

  break; 

  case konstanta_2: 

pernyataan_2; 

  break; 

  default: 

  pernyataan_3; 

} 

Pernyataan switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan membandingkan 

hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada pada case. Pembandingan akan 

dimulai dari konstanta_1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan 

nilai konstanta tertentu, maka pernyataan pada konstanta tersebut akan dijalankan 

sampai ditemukan pernyataan break. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan 

konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default yang akan 

dijalankan. Berikut ini contoh penggunaan struktur kendali dengan perintah switch : 

File � lat_18.php 

<html> 

<head> 

  <title>Struktur kendali dengan SWITCH</title> 

</head> 

<body> 

<?php  

   $english = date(“l”); 

   switch ($english_day) 

   { 

     case “Monday”: 

       $indonesian = “Senin”; 

       break; 

     case “Tuesday”: 

       $indonesian = “Selasa”; 

       break;      

     case “Wednesday”: 

       $indonesian = “Rabu”; 

       break; 

     case “Thursday”: 

       $indonesian = “Kamis”; 

       break; 
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     case “Friday”: 

       $indonesian = “Jumat”; 

       break; 

     case “Saturday”: 

       $indonesian = “Sabtu”; 

       break; 

     Default: 

       $indonesian = “Minggu”; 

   } 

   echo “<h2>Hari ini adalah hari $indonesian</h2>”; 

?> 

</body> 

</html> 

Catatan: 

Nilai pada fungsi date(“l”) adalah hurul “l”(EL), bukan angka 1. 

 

Latihan: 

Buatlah script untuk menentukan kelulusan seperti pada contoh lat_17.php dengan 

menggunakan switch, kemudian simpan dengan nama file lat_19.php. 

 

2. Struktur kendali pengulangan 

Struktur kendali Pengulangan digunakan untuk mengulang suatu perintah. Sehingga tidak 

perlu menulis ulang sebuah perintah sebanyak pengulangan yang diinginkan. Ada tiga jenis 

perintah pengulangan, yaitu: 

1. FOR 

For adalah perulangan yang jumlah perulangannya kita ketahui. Perulangan sejenis for 

merupakan struktur kontrol perulangan dengan jumlah perulangan dapat ditentukan 

beberapa kali. Harus dilakukan perulangan dengan menggunakan bilangan sebagai 

penghitung. Sintaks penulisan perintah for adalah sebagai berikut: 

for (nilai_awal; nilai_akhir; penambahan/pengurangan) 

{ 

  Pernyataan yang dijalankan 

} 

Contoh struktur pengulangan dengan for : 

File � lat_20.php 

<html> 

<head> 
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  <title>Struktur kendali perulangan dengan FOR</title> 

</head> 

<body> 

<?php  
   for ($i=2; $i<=7; $i++) 

   { 

     echo ”<font size=$i>Saya Belajar PHP</font><br>”; 

   } 

?> 

</body> 

</html> 

Latihan: 

Buatlah script untuk menampilkan bilangan bulat positif dengan pertambahan 

angkanya = 2 sampai 100. Simpanlah dengan nama file lat_21.php. 

 

2. WHILE 

While adalah perulangan yang jumlah perulangannya tidak kita ketahui sebelumnya, 

atau perulangan hingga kondisinya Terpenuhi/Benar. Sintaks penulisan perintah 

perulangan while adalah sebagai berikut: 

while (kondisi) 

{ 

  Pernyataan yang dijalankan 

} 

Contoh struktur perulangan dengan while : 

File � lat_22.php 

<html> 

<head> 

  <title>Struktur kendali perulangan dengan WHILE</title> 

</head> 

<body> 

<?php  
   $i=1; 
   while ($i <= 10) 

   { 

     echo ”Ini pengulangan yang ke $i<br>“; 

     $i++; 

   } 

?> 
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</body> 

</html> 

 

3. DO…WHILE 

Do while adalah perulangan yang sifatnya mirip dengan while, namun perbedaannya do 

while melakukan perulangan terlebih dahulu baru mengecek apakah nilainya sudah 

benar atau sudah terpenuhi, jika tidak dia akan melakukan perulangan kembali, sampai 

nilai yang di tentukan. Sintaks penulisannya sebagai berikut: 

do 

{ 

  Pernyataan yang dijalankan 

} 

while (kondisi); 

Contoh struktur pengulangan dengan do…while : 

File � lat_23.php 

<html> 

<head> 

  <title>Struktur kendali perulangan DO…WHILE</title> 

</head> 

<body> 

<?php  
   $i=1; 
   do 

   { 

     echo ”Ini juga perulangan yang ke $i<br>”; 

     $i++; 

   } 

   while ($i <= 5) 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

 


