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MemulaiMemulai PHPPHP

PHP (Personal Home Page Tools) PHP (Personal Home Page Tools) 
merupakanmerupakan bahasabahasa skripskrip yang yang digunakandigunakan
untukuntuk membuatmembuat halamanhalaman web yang web yang 
dinamisdinamis yang yang dijalankandijalankan didi server.server.
PHP PHP bersifatbersifat server side scriptingserver side scripting ((dapatdapat
ditambahkanditambahkan kedalamkedalam HTML HTML dandan halamanhalaman
web web bersifatbersifat dinamisdinamis



SkripSkrip PHPPHP

PHP dapat berjalan diberbagai jenis platformPHP dapat berjalan diberbagai jenis platform..
Cara Penulisan skrip PHP ada 2 macam, yaituCara Penulisan skrip PHP ada 2 macam, yaitu::

Embedded  ScriptEmbedded  Script

Non Embedded ScriptNon Embedded Script



Penulisan tag PHP terdiri dari:Penulisan tag PHP terdiri dari:
Style Style standartstandart Format:Format:

Format: <?Format: <?phpphp …. ?>…. ?>

Short Style:Short Style:
Format : <? …. ?>Format : <? …. ?>

Syntax Output PHP: Syntax Output PHP: 
Mencetak ke layerMencetak ke layer, , digunakan perintahdigunakan perintah::

echoecho
printprint
printfprintf





KomentarKomentar PadaPada PHPPHP
Komentar merupakan bagian penting didalam programKomentar merupakan bagian penting didalam program..
Sangat berguna bagi pemrogram atau pembaca program dalam memahamSangat berguna bagi pemrogram atau pembaca program dalam memahami i 
isi program mengingat, komentar biasanya berisi keteranganisi program mengingat, komentar biasanya berisi keterangan--keterangan keterangan 
penjelaspenjelas..
Ada 3 macam komentar dalam PHP yaitu:Ada 3 macam komentar dalam PHP yaitu:

////komentarkomentar
Semua perintah yang ada disebelah kanan tanda // tidak akaSemua perintah yang ada disebelah kanan tanda // tidak akan n 

dieksekusi.dieksekusi.
ContohContoh::
echo "Hello World"; // echo "Hello World"; // MenampilkanMenampilkan katakata Hello WorldHello World
/* /* komentarkomentar */*/
Semua perintah yang ada didalam tanda /*……*/ tidak akan diSemua perintah yang ada didalam tanda /*……*/ tidak akan dieksekusi.eksekusi.
Contoh:Contoh:
/*Menampilkan kata Hello World*//*Menampilkan kata Hello World*/
echo "Hello World";echo "Hello World";
# # komentarkomentar
Semua perintah yang ada disebelah kanan tanda # tidak akanSemua perintah yang ada disebelah kanan tanda # tidak akan
dieksekusi.dieksekusi.
ContohContoh::
echo "Hello World"; #echo "Hello World"; #MenampilkanMenampilkan katakata Hello World Hello World 



Variabel, Tipe Data dan OperatorVariabel, Tipe Data dan Operator

Variabel Variabel 
Diperlukan untuk mendeklarasikan dan Diperlukan untuk mendeklarasikan dan 
menginisialisasi suatu nilai.menginisialisasi suatu nilai.
Untuk dapat menggunakan variabel, perlu dilakukan Untuk dapat menggunakan variabel, perlu dilakukan 
dua hal yaitu:dua hal yaitu:

DeklarasiDeklarasi
Deklarasi adalah memperkenalkan variabel ke program. Dalam Deklarasi adalah memperkenalkan variabel ke program. Dalam 
penulisan script PHP, deklarasi sering digabung dengan penulisan script PHP, deklarasi sering digabung dengan 
inisialisasi.inisialisasi.
ContohContoh::
$$nilainilai

InisialisasiInisialisasi
InisialisasiInisialisasi variabelvariabel adalahadalah memberimemberi suatusuatu nilainilai untukuntuk pertamapertama
kalinyakalinya kepadakepada suatusuatu variabelvariabel..
ContohContoh::
$$nilainilai=50;=50;



Aturan dalam penggunaan nama variabel yaitu:Aturan dalam penggunaan nama variabel yaitu:
Dimulai dengan tanda $ dan diikuti dengan nama Dimulai dengan tanda $ dan diikuti dengan nama 
variabelnya, tanpa memandang apakah data tersebut variabelnya, tanpa memandang apakah data tersebut 
integer, real maupun string.integer, real maupun string.
Nama variabel dapat berupa kombinasi antara huruf Nama variabel dapat berupa kombinasi antara huruf 
alphabet, angka dengan panjang maksimal 32 alphabet, angka dengan panjang maksimal 32 
karakter.karakter.
NamaNama variabelvariabel bersifatbersifat casecase--sensitive sensitive atauatau mengenalmengenal
perbedaanperbedaan hurufhuruf besarbesar atauatau hurufhuruf kecilkecil..
Nama variabel hanya bisa diawali dengan huruf atau Nama variabel hanya bisa diawali dengan huruf atau 
garis bawah dan karakter selanjutnya dapat berupa garis bawah dan karakter selanjutnya dapat berupa 
huruf, angka maupun garis bawah.huruf, angka maupun garis bawah.



TipeTipe DataData
Variable PHP Variable PHP mempunyaimempunyai beberapabeberapa tipetipe data, data, yaituyaitu::

Integer (Integer (bilanganbilangan bulatbulat))
Bilangan integer dapat dituliskan dalam bentuk:Bilangan integer dapat dituliskan dalam bentuk:

BilanganBilangan decimal, decimal, contohcontoh: $a=1234;: $a=1234;
BilanganBilangan decimal negative, decimal negative, contohcontoh: $a=: $a=--123; 123; 

Floating PointFloating Point
Bilangan floating point dapat dideklarasikan menggunakan Bilangan floating point dapat dideklarasikan menggunakan 
sintaks berikut:sintaks berikut:

$a=1.23; $a=1.23; 
Dengan nilai maksimal sebuah bilangan floating point Dengan nilai maksimal sebuah bilangan floating point 
dengan ketelitian mencapai 14 digit decimal.dengan ketelitian mencapai 14 digit decimal.

String String 
Sintaks variabel string dapat ditulis dengan 2 cara yaitu:Sintaks variabel string dapat ditulis dengan 2 cara yaitu:

MenggunakanMenggunakan tandatanda kutipkutip tunggaltunggal (‘);(‘);
MenggunakanMenggunakan tandatanda kutipkutip gandaganda (“);(“);



OperatorOperator
Operator Operator adalahadalah suatusuatu symbol yang symbol yang dipakaidipakai untukuntuk
memanipulasimemanipulasi nilainilai suatusuatu variabelvariabel
VariabelVariabel yang yang nilainyanilainya dimodifikasidimodifikasi oleholeh moderator moderator 
disebutdisebut operand.operand.

Misalnya 3Misalnya 3--2, 3 dan 2 adalah operand dan 2, 3 dan 2 adalah operand dan –– adalah operatoradalah operator

MacamMacam--macam operator adalah:macam operator adalah:
AssigmentAssigment
ArithmeticArithmetic
ComparisonComparison
LogikaLogika



Urutan operator dalam PHPUrutan operator dalam PHP



Operator Operator AssigmentAssigment

Operator assignment digunakan untuk Operator assignment digunakan untuk 
memberikan/mengisi nilai ke dalam memberikan/mengisi nilai ke dalam 
variabel tertentu. variabel tertentu. 
Operator yang digunakan adalah “=” yang Operator yang digunakan adalah “=” yang 
berarti operand kiri diberi nilai sama berarti operand kiri diberi nilai sama 
seperti operand kanan.seperti operand kanan.

ContohContoh::
$data="$data="deviedevie"; "; 



ContohContoh

HasilHasil eksekusieksekusi::
Devie Mari Devie Mari BelajarBelajar PHP PHP 



Operator Operator ArithmaticArithmatic

Operator aritmatika adalah operator yang Operator aritmatika adalah operator yang 
digunakan untuk melakukan fungsi digunakan untuk melakukan fungsi 
matematika. matematika. 
TipeTipe--tipe operator aritmatika adalah:tipe operator aritmatika adalah:

++ : penjumlahan: penjumlahan
-- : pengurangan: pengurangan
** : perkalian: perkalian
// : pembagian: pembagian
%% : modulo (sisa pembagian): modulo (sisa pembagian)



ContohContoh



Operator ComparisonOperator Comparison

Operator comparison (perbandingan) sesuai Operator comparison (perbandingan) sesuai 
namanya akan melakukan perbandingan antara namanya akan melakukan perbandingan antara 
dua nilai. dua nilai. 
Operator ini akan membandingkan nilai dari Operator ini akan membandingkan nilai dari 
operandoperand--operand dan memberi hasil dalam operand dan memberi hasil dalam 
bentuk TRUE atau FALSE (salah).bentuk TRUE atau FALSE (salah).



ContohContoh



Operator Operator LogikaLogika

Operator logika digunakan untuk Operator logika digunakan untuk 
membandingkan dua nilai variabel yang membandingkan dua nilai variabel yang 
bertipe Boolean. bertipe Boolean. 
Operator logika membandingkan operandOperator logika membandingkan operand--
operand dan memberi hasil berupa nilai operand dan memberi hasil berupa nilai 
logika TRUE (benar) atau FALSE (salah). logika TRUE (benar) atau FALSE (salah). 



ContohContoh



StrukturStruktur KontrolKontrol

PernyataanPernyataan yang yang terkaitterkait dengandengan ::
PengambilanPengambilan keputusankeputusan (if (if dandan switch)switch)
PerulanganPerulangan (while, do(while, do--while, for) while, for) 

AkanAkan dijelaskandijelaskan padapada babbab 10.10.

PernyataanPernyataan break, continue break, continue dandan exit exit 
AkanAkan didi jelaskanjelaskan padapada babbab 1010



Struktur PercabanganStruktur Percabangan

Percabangan sering disebut juga dengan Percabangan sering disebut juga dengan 
decisiondecision--makingmaking ..
Ada 2 bentuk percabangan yang Ada 2 bentuk percabangan yang 
disediakan dalam PHP yaitu disediakan dalam PHP yaitu 

Pernyataan IF Pernyataan IF 
Pernyataan SWITCHPernyataan SWITCH



PernyataanPernyataan IFIF

Pernyataan IF dpakai untuk mengambil Pernyataan IF dpakai untuk mengambil 
keputusan berdasarkan suatu kondisi. keputusan berdasarkan suatu kondisi. 
Ada 3 macam pernyataan IF yaitu :Ada 3 macam pernyataan IF yaitu :

If If sajasaja
if(ekspresi)if(ekspresi)

pernyataanpernyataan
Pada bentuk ini, bagian pernyataan akan Pada bentuk ini, bagian pernyataan akan 
dijalankan hanya kalau bagian ekspresi bernilai dijalankan hanya kalau bagian ekspresi bernilai 
benar.benar.



ContohContoh IFIF



IfIf--else else 
BilaBila inginingin menjalankanmenjalankan sutusutu tindakantindakan tertentutertentu bilabila
kondisikondisi bernilaibernilai benarbenar dandan menjalankanmenjalankan tindakantindakan
yang lain yang lain kalaukalau kondisikondisi bernilaibernilai salahsalah, , bisabisa
menggunakanmenggunakan pernyataanpernyataan if yang if yang melibatkanmelibatkan
bagianbagian else. else. 
Bentuk pernyataannya:Bentuk pernyataannya:
if (ekspresi)if (ekspresi)

pernyataan_1pernyataan_1
elseelse

pernyataan_2pernyataan_2



ContohContoh IFIF--ELSEELSE



PernyataanPernyataan IFIF--ELSEIF ELSEIF 

PernyataanPernyataan ifif--elseifelseif sangatsangat bermanfaatbermanfaat
untukuntuk melakukanmelakukan pengambilanpengambilan keputusankeputusan
yang yang melibatkanmelibatkan banyakbanyak alternative.alternative.
Sebagai contoh, pada skrip Sebelumnya Sebagai contoh, pada skrip Sebelumnya 
(operator comparison: if(operator comparison: if--elseif digunakan elseif digunakan 
untuk menentukan nama hari sekarang untuk menentukan nama hari sekarang 
(diambil dari tanggal system).(diambil dari tanggal system).



PernyataanPernyataan SWITCHSWITCH
PernyataanPernyataan dengandengan switch switch biasanyabiasanya digunakandigunakan untukuntuk
membandingkanmembandingkan satusatu variabelvariabel dengandengan ((atauatau ekspresiekspresi) ) 
beberapabeberapa nilainilai dandan mengeksekusimengeksekusi kodekode--kodekode tertentutertentu
jikajika nilainilai variabelvariabel samasama dengandengan nilainilai yang yang 
dibandingkandibandingkan. . 
SehinggaSehingga padapada pernyataanpernyataan switch, yang switch, yang pertamapertama kali kali 
dilakukandilakukan adalahadalah ::

pemeriksaanpemeriksaan suatusuatu case case awalawal dengandengan kondisikondisi ::
JikaJika benarbenar atauatau terpenuhiterpenuhi makamaka pernyataanpernyataan keke--1 1 akanakan
dijalankandijalankan
JikaJika case case awalawal tidaktidak benarbenar makamaka melakukanmelakukan pembandingpembanding
antaraantara kondisikondisi dandan case kecase ke--2 2 dandan jikajika nilainilai terpenuhiterpenuhi makamaka
pernyataanpernyataan 2 2 akanakan dilaksanakandilaksanakan. . 



ContohContoh SWITCHSWITCH
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