
FAQ Tentang PHP 
 
 
 
“Apa sih PHP dan MySQL itu ?? “ 
Bagi Anda yang belum kenal PHP, gampangnya,  PHP adalah sebuah skrip pemrograman 
yang terletak dan dieksekusi di server. Salah satu fungsinya adalah untuk menerima, 
mengolah, dan menampilkan data dari dan ke sebuah situs. Data yang diterima akan 
diolah di sebuah program database server (program database yang terletak di sisi server, 
MySQL contohnya) untuk kemudian hasilnya ditampilkan kembali ke layar browser 
sebuah situs. Dengan demikian PHP dapat membuat sebuah situs menjadi dinamis karena 
data situs tersebut dapat selalu berubah sesuai permintaan. Nah, mengenai penjelasan 
MySQL, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa MySQL adalah salah satu jenis 
program database server, yaitu sebuah program yang berfungsi untuk mengolah, 
menyimpan dan memanipulasi data di server.  
 
“ Bagaimana memulai membuat sebuah skrip PHP ? “ 
1. Buka program Notepad, lalu tulislah skrip PHP seperti pada gambar 10.1. 
 

 
Gambar 10.1 Menulis skrip PHP di Notepad 

 
2. Kemudian klik menu File > Save As, maka akan tampil kotak dialognya, pilih pada 

bagian Save in: htdocs (C:\apache\htdocs), lalu isikan pada bagian Save as type: All 
Files, dan File name: hallo.php. Lihat gambar 10.2. 
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Gambar 10.2 Kotak dialog Save As  

 
3. Hidupkan server Apache, lalu buka Internet Explorer,  dan isikan pada bagian 

Address: http://localhost/hallo.php, maka akan tampil hasilnya. Lihat gambar 10.3.  
 

 
Gambar 10.3 Menjalankan skrip PHP di browser 

 
Catatan: 
• Instruksi  diatas menjelaskan cara menyimpan skrip yang dibuat dengan PHP. Yang 

perlu diperhatikan adalah ekstensi filenya harus *.php, misalnya: hallo.php dan 
disimpan di direktori C:\Apache\htdocs. 
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http://localhost/hallo.php


•  Kemudian juga dijelaskan cara menjalankan skrip PHP di browser, yaitu dengan 
menuliskan pada bagian Address: http://namaserver/namafile.php, misalnya: 
http://localhost/hallo.php (lihat lagi gambar 10.3.). 

• Setiap menjalankan skrip PHP, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan server Apache 
terlebih dahulu. 

 
“Bagaimana membedakan skrip PHP dengan HTML atau skrip jenis lainnya 

(JavaScript  dan VBScript) ? “ 
Suatu skrip akan dikenali sebagai skrip PHP bila diapit oleh tanda: 
• <?php . . . .?> 
• <?. . . . . . .?> 
• <script language=”PHP”>. . .</script> 
 
Sebelumnya kita sudah membuat skrip PHP dengan diapit oleh tanda <?php …?> yaitu 
pada Hello.php bukan ? Nah ! Sekarang coba ubahlah skrip Hallo.php menggunakan 
tanda apit yang lain, seperti skrip berikut ini: 
 
<script language=”PHP”> 
echo (”Hallo PHP, Aku akan menaklukanmu !! ”); 
</script> 
 
Atau: 
 
<? 
echo (”Hallo PHP, Aku akan menaklukanmu !! ”); 
?> 
 
“Jika saya punya skrip HTML, apakah bisa digabungkan dengan skrip PHP dan 

bagaimana caranya ?” 
Jelas bisa!! perintah-perintah PHP dapat disisipkan dibagian manapun dalam dokumen 
HTML, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyisipkanya di skrip HTML dan 
menyimpanya sebagai *.php. cobalah skrip berikut: 
 
Skrip Sisip.php 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Menyisipkan PHP di Dokumen HTML</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Cara menyapa PHP dengan akrab: <BR> 
<P> 
<?php 

echo("Hallo PHP, Aku akan menaklukanmu !!"); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.4. 
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Gambar 10.4 Hasil skrip Sisip.php 

 
“Sekarang kebalikannya nih, kalau skrip HTML saya letakan di antara skrip PHP, 

apakah bisa juga?” 
Sekali lagi jawabanya adalah ya. Coba skrip berikut: 
 
Skrip Sisip.php 
<?php 
echo("Ini ditulis dengan skrip PHP !!"); 
?> 
<HTML> 
<BODY> 
<BR><HR> 
Ini ditulis dengan HTML 
</BODY> 
</HTML> 
<?php 
echo("<BR>Mudahkan ??"); 
?> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.5. 
 

 
Gambar 10.5 Tampilan skrip HTML yang disisipkan di skrip PHP 
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“Apakah fungsi dari perintah echo ?” 
Echo, print dan printf secara umum berfungsi untuk menampilkan sesuatu di layar 
browser dan juga berfungsi untuk menjalankan tag-tag HTML. 
 
<?php 
echo("Ini dicetak ke layar browser oleh echo"); 
echo("<BR>"); 
print("Ini dicetak ke layar browser oleh print"); 
print("<BR>"); 
printf("Ini dicetak ke layar browser oleh printf"); 
printf("<HR>"); 
?> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.6. 
 

 
Gambar 10.6 Penjelasan fungsi echo, print, dan printf 

 
Perhatikan echo(“<BR>”), print(“<BR>”), dan printf(“<BR>”). Ketiganya mengeksekusi 
tag HTML yaitu tag <BR> yang berfungsi untuk ganti baris. Ini menunjukkan fungsi 
ketiganya dalam menjalankan tag HTML di PHP. 

 
“Apakah variabel itu ?”  
Variabel adalah suatu tempat untuk menyimpan data. Data yang disimpan sewaktu-waktu 
bisa saja kita panggil atau diganti dengan data lain.  

 
Bagaimana membuat variabel  di PHP ?” 
Mendefinisikan variabel cukup dengan memilih sebuah kata (akan menjadi nama 
variabel) yang diawali tanda $, kemudian isikan nilai dari variabel tersebut, mudahkan?  
Contoh :  

$hari = “Senin”; 
$tanggal = 30; 
dan lain lain. 
 

“Memilih sebuah nama untuk variabel, apakah ada aturannya ?” 
Ada dong aturannya, namun cukup sederhana, yaitu : 
1. Gunakan kata apa saja asal didahului oleh huruf dan selalu diberi tanda $ di depan 

kata tersebut. Contoh : $asya. 
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2. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan, jadi jika Anda punya variabel $asya akan 
berbeda dengan $Asya, $aSya, atau yang lainya. 
 

“Tipe data itu apa dan di PHP tipe datanya apa saja ?” 
Tipe data adalah jenis-jenis data yang digolongkan berdasarkan kriteria dan watak 
tertentu. Di PHP tipe data ada tiga yakni : 
1. Integer 
 Data integer adalah data yang berupa bilangan bulat. Contoh $bil1 = 2, $bil2 =  4, dan 

lainya. 
2. Double 
 Data double adalah data yang berupa bilangan bulat dan bilangan decimal. Contoh 

$bil1 = 2.5, bil2 =  3.72, dan lain sebagainya 
3. String 
 Data string adalah data yang berupa huruf dan angka. Namun angka disini tidak dapat 

dioperasikan matematis layaknya data Integer dan Double. Jadi hanya sekedar tulisan 
biasa. Untuk menuliskan di skrip PHP harus di apit tanda petik baik tunggal maupun 
ganda. 

 Contoh: $kalimat = “Umur saya 25 Tahun”;  
 

“Bagaimana menyimpan data ke sebuah variabel ?” 
Mudah! Anda sebenarnya sudah mempraktekannya kok sebelumnya,  caranya: 
$variabel_anda = data_anda ; 
contoh : $asya = “Anak yang Lucu”; 

 
“Setelah saya bisa menyimpanya, bagaimana cara mengakses data tersebut ?” 
Cukup anda panggil nama varibelnya saja, contoh: 
$angka1 = 2; 
$angka2 = 3; 
$hasil = $angka1+angka2; 

 
maka sekarang $hasil berisi 5. 

 
Untuk menampilkan isi variabel ke browser cukup panggil dengan echo, print, atau printf 
nama variabel yang diinginkan.contoh : echo($hasil). 

  
Untuk mempraktekan beberapa konsep variabel yang telah dipelajari, coba skrip berikut: 
 
Skrip Variabel.php 
<?php 
$tulisan="Memberi Nilai Variabel";  
$bilbulat=23;          
$bildesimal=3.5;            

 
echo("Tulisan : $tulisan"); 
echo("<BR>"); 
echo("Bilangan Bulat : $bilbulat"); 
echo("<BR>"); 
echo("Bilangan Desimal : $bildesimal"); 
?> 
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Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.7. 
 

 
Gambar 10.7 Hasil skrip Variabel.php 

 
“ Apa yang disebut dengan operator dan operator di PHP seperti apa sih yaa? “ 
Operator adalah suatu simbol yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Ada empat jenis 
operator yang penting dalam PHP, yaitu: 
• Operator Aritmatika 
• Operator Assignment 
• Operator Perbandingan 
• Operator Logika 
 
# Operator Aritmatika  
Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan. Lihat tabel berikut: 
 

Simbol 
Operator 

Fungsi 
Operator 

Contoh 
Penggunaan 

+ Melakukan Penjumlahan $jumlah = 2 + 4; 

- Melakukan pengurangan $Kurang = 4 – 3; 

* Melakukan Perkalian $kali = 4 * 2; 

/ Melakukan pembagian $hasilbagi = 10 / 2; 

% Menghasilkan sisa pembagian $sisabagi= 10 % 3; 
Maka $sisabagi berisi 1 

 
# Operator Assignment  
Operator assignment digunakan untuk mengisi variabel yang terletak di sebelah kiri  
operator dengan nilai yang ada di sebelah kanan operator. Lihat tabel berikut: 
 

Simbol 
Operator 

Fungsi Operator Contoh penggunaan 

= Mengisikan Nilai yang di  
sebelah kanan operator ke 
variabel yang terletak di 
sebelah kiri operator. 

$data = 10 + 2; 
berapapun nilai $data 
sebelumnya, maka sekarang 
$data telah terisi 12. 

+= Menambahkan nilai yang Nilai awal $data misalkan 
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disebelah kanan operator ke 
variabel yang disebelah kiri 
dan hasilnya akan disimpan di 
variabel tersebut juga.  

12  
$data += 10; 
maka $data sekarang 
berisi 22. 

-= Mengurangkan nilai yang 
disebelah kanan operator ke 
variabel yang disebelah kiri 
dan hasilnya akan disimpan di 
variabel tersebut juga.  

Nilai awal $data misalkan 
22; 
$data - = 10; 
maka $data sekarang 
berisi 12. 

*=  Mengalikan Variabel yang di 
sebelah kiri operator dengan 
nilai yang disebelah kanan 
operator dan hasilnya akan 
disimpan di variabel tersebut 
juga.

Nilai awal $data misalnya 
= 15 
$data  *= 2; 
maka $data sekarang 
berisi nilai 30. 
 

/= Membagi Variabel yang di 
sebelah kiri operator dengan 
nilai yang disebelah kanan 
operator dan hasilnya akan 
disimpan di variabel tersebut 
juga. 

Nilai awal $data misalnya 
= 12 
$data / = 6; 
maka $data sekarang 
berisi nilai 2. 
 

%= Membagi Variabel yang di 
sebelah kiri operator dengan 
nilai yang disebelah kanan 
operator kemudian sisa 
pembagianya akan disimpan di 
variabel tersebut juga.

Misalkan $data berisi 10 
$data % = 7; 
maka $data sekarang 
berisi 3. 

 
# Operator Perbandingan 
Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Simbol 
operator jenis ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Simbol 
Operator 

Fungsi Operator Contoh 

== Akan bernilai true atau 1 bila 
dua kondisi yang dibandingkan 
memiliki nilai yang sama, selain 
itu bernilai false atau 0. 

$a = 10; 
$b=10; 
Maka $a= =$b akan 
bernilai 1 atau true, 
karena keduanya 
memiliki nilai yang 
sama. 

<> Akan bernilai true atau 1 hanya 
jika dua kondisi yang 
dibandingkan memiliki nilai yang 
tidak sama(selain ini bernilai 
false atau 0). 

$a = 10; 
$b=10; 
Maka $a<>$b akan 
bernilai 0 atau false, 
karena kedua nilainya 
tidak sama. 

> Akan bernilai true atau 1 hanya 
jika nilai yang disebelah kiri 
lebih besar dari yang disebelah 
kanan( selain ini akan bernilai 
false atau 0). 

$a =12; 
$b=10; 
Maka $a>$b akan 
bernilai 1 atau true, 
karena nilai $a lebih 
besar dibandingkan 
nilai $b. 

< Akan bernilai true atau 1 hanya $a =12; 
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jika nilai yang disebelah kiri 
lebih kecil dari yang disebelah 
kanan( selain ini akan bernilai 
false atau 0). 

$b=10; 
Maka $a<$b akan 
bernilai false atau 0, 
karena nilai $a lebih 
besar dibandingkan 
nilai $b. 

>= Akan bernilai true atau 1 hanya 
jika nilai yang disebelah kiri 
lebih besar atau sama dengan 
dari yang disebelah kanan( 
selain ini akan bernilai false 
atau 0). 

$a =11; 
$b=10; 
Maka $a>=$b akan 
bernilai 1 atau true, 
karena nilai $a lebih 
besar dibandingkan 
nilai $b. juga jika $a 
= 10, nilai tetap akan 
bernilai true. 

<= Akan bernilai true atau 1 hanya 
jika nilai yang disebelah kiri 
lebih kecil atau sama dengan 
dari yang disebelah kanan( 
selain ini akan bernilai false 
atau 0). 

$a =11; 
$b=10; 
Maka $a<=$b akan 
bernilai 0 atau false, 
karena nilai $a lebih 
besar dibandingkan 
nilai $b. juga jika $a 
= 10, nilai tetap akan 
bernilai true. 

 
# Operator Logika  
Operator logika berfungsi untuk menggabungkan dua kondisi atau lebih. Nilai True 
dinyatakan dengan 1 dan False dengan 0. Adapun simbol-simbolnya: 
• && atau AND, simbol dari operator AND. Hasilnya akan bernilai 1 bila kedua 

kondisi  memiliki nilai 1, selain ini hasil akan bernilai 0. 
• || atau OR, simbol dari operator OR. Hasilnya akan bernilai 0 bila kedua kondisi  

memiliki nilai 0, selain ini hasil akan bernilai 1.  
• Xor, operator xor akan menghasilkan nilai 1 bila kedua kondisi sama dan 0 bila 

keduanya tidak sama. 
• !, simbol dari operator NOT, akan menghasilkan nilai yang berlawanan. Bila 1 akan 

menjadi 0, sedangkan 0 akan menjadi 1. 
 

“ Di setiap bahasa pemrograman memiliki kalimat bersyarat  seperti if…else…, 
apakah PHP juga punya ??  “ 

Ya, php memilikinya, sintaksnya:  
If (syarat) 
{. . . 

lakukan sesuatu; 
. . .} 

 
Bila Anda memiliki dua syarat, dimana nilai syarat yang satu berlawanan dengan yang 
lain, tambahkan pernyataan else, jadi sintaksnya adalah: 

If (syarat) 
{. . . 

lakukan sesuatu; 
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. . .} 
else 
{. . . 

lakukan sesuatu; 
. . .}           

 
Biar makin mantep, cobain dech skrip berikut : 
 
Skrip IfElse.php 
<?php 
$a=10; 
$b=12; 
$c=14; 
Printf ("\$a = %d <BR>",$a); 
Printf ("\$b = %d <BR>",$b); 
Printf ("\$c = %d <BR><BR>",$c); 
 
if ($c > $a) 
{ 

echo("Nilai \$c lebih besar dari \$a<BR>"); 
}  
if ($a == $b) 
{ 

echo("Nilai \$a sama dengan \$b"); 
} 
else 
{ 

echo("Nilai \$a tidak sama dengan \$b"); 
} 
?> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.8. 
 

 
Gambar 10.8 Hasil skrip IfElse.php 

 

 10



“ Apa PHP juga punya kalimat  perulangan, seperti for atau while misalnya ? “ 
PHP memang memilikinya, kalimat perulangan adalah kalimat yang berfungsi untuk 
melakukan  sesuatu yang berulang–ulang sebanyak jumlah yang ditentukan dan berakhir 
pada syarat yang ditentukan. Ada dua bentuk perulangan, yaitu While dan For.  

 
# Menggunakan While 
Sintaksnya: 
While (syarat masih dilakukannya perulangan) 
{ 

perintah–perintah yang ingin dikerjakan secara berulang-ulang; 
} 
Bila bagian syarat di atas sudah tidak terpenuhi, maka perulangan pun dihentikan. 
Simaklah skrip yang sudah kami siapkan berikut: 
 
Skrip While.php 
<?php 
$angka = 9; 
echo ("Bilangan ganjil antara 10 hingga 30 : <BR>"); 
while ($angka < 29)      // selama nilai $angka lebih kecil dari 29 
{  
  $angka += 2;           // nilai $angka dinaikkan (ditambah) 2 
  echo ("$angka <BR>"); 
} 
?> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.9. 
 

 
Gambar 10.9 Hasil skrip While.php 
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Perhatikan! Setelah angka 29, maka perulangan dihentikan, karena syarat sudah tidak 
terpenuhi. 
 
# Menggunakan FOR 
Sintaksnya: 
For (nilai awal, syarat perulangan, pola penambahan) 
{  

perintah–perintah yang ingin dilakukan berulang–ulang;  
} 
Agar lebih jelas, cobalah skrip berikut: 
 
Skrip For.php 
<?php 
$angka = 10; 
$cek   = 1; 
echo ("Bilangan genap antara 10 hingga 30 : <BR>"); 
 
for ($cek=1;$cek<10;$cek++) // Nilai $cek akan mencetak sampai 9 angka 
{  
  $angka +=2;   // nilai $angka dinaikkan (ditambah) 2  
  echo ("$angka <BR>"); 
} 
?> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.10. 
 

 
Gambar 10.10 Hasil skrip For.php 
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“ Array itu apa ?? fungsinya untuk apa nih? “ 
 
Seperti halnya variabel, array pun berfungsi untuk menyimpan data, akan tetapi array 
mampu menyimpan lebih dari satu data. Disamping itu, array mampu mengerjakan hal-
hal yang rumit, terutama yang berhubungan dengan database agar lebih dinamis dan 
praktis. 
 
# Membuat dan Mengakses Array 
Untuk membuat  array gunakan fungsi array( ), misalnya: 
$hari=array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","Jumat","Sabtu"); 
 
Tiap elemen data pada array dibedakan menurut nomor indeksnya. Defaultnya, bila Anda 
tidak menentukan sendiri nomor indeksnya (urutannya), maka data pertama akan 
memiliki indeks=0, kedua=1, dan seterusnya, misalnya untuk mengakses elemen ketiga 
dari array $hari adalah $hari[2];. Agar lebih jelas, coba skrip berikut: 
 
Skrip AksesArray.php 
<?php 
//Membuat Array 
$bulan=array("Januari","Februari","November","Desember"); 
echo("<U>Musim hujan biasanya terjadi pada bulan-bulan: </U><BR>"); 
 
//Mengakses Array 
echo("$bulan[0]<BR>"); 
echo("$bulan[1]<BR>"); 
echo("$bulan[2]<BR>"); 
echo("$bulan[3]<BR>"); 
?> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.11. 
 

 
Gambar 10.11 Hasil skrip AksesArray.php 
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“ Saya sering mendengar istilah session setiap membaca buku pemrograman 
internet, apa sih sebenarnya session ? “ 

Singkatnya, session adalah teknik penyimpanan data di server. Data ini disimpan di 
dalam variabel tentunya. Kegunaannya hampir sama dengan cookie, yaitu untuk 
pembuatan password atau authentication, e-commerce, sistem informasi, dan lain-lain. 
 
# Membuat dan Mengakhiri Session 
Sip!! Sudah mengerti session kan? Sekarang mari kita coba membuat session. Caranya 
gunakan fungsi: 
session_start( ); 
 
Dan untuk mengakhiri session, gunakan fungsi: 
session_destroy( ); 
 
Karena session fungsinya untuk menyimpan data maka session akan berupa variabel. 
Untuk mendaftarkan variabel session caranya : 
 
# Mendaftarkan dan Menyimpan Data Session di Server 
Setelah session terbentuk, maka Anda bebas untuk menyimpan datanya di server. Data 
disimpan dalam bentuk variabel, sehingga untuk menyimpan datanya, Anda cukup 
mendaftarkan variabel tersebut, gunakan fungsi: 
 
session_register("nama_variabel1","nama_variabel2",dan_seterusnya); 
 
Sedangkan untuk menghapusnya, Anda harus mencabut pendaftaran variabel tersebut, 
gunakan fungsi: 
 
session_unregister("nama_variabel1","nama_variabel2",dan_seterusnya); 
 
Skrip RegisterSes.php 
<?php 
session_start; 
session_register("sesi1","sesi2"); 
echo("Proses <U>register session</U><B> sukses!!</B><BR><BR>"); 
$sesi1="Asya & Ade"; 
$sesi2="Ayu"; 
echo("Nama Variabel: <B>\$sesi1</B> & <B>\$sesi2 </B><BR><br>"); 
echo("Isi Variabel <B>\$sesi1</B>: $sesi1<BR>"); 
echo("Isi Variabel <B>\$sesi2</B>: $sesi2<BR><BR>"); 
//Menghapus variabel sesi2 
session_unregister("sesi2"); 
echo("Proses <U>unregister sesi2</U> <B>sukses!!</B><BR>"); 
?> 
 
Jalankan skripnya, maka akan tampil hasilnya seperti pada gambar 10.12. 
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Gambar 10.12 Hasil skrip Session2.php 

 
“ Bagaimana penanganan form pada PHP ? jelasin dong ? “ 
Form adalah sebuah tempat bagi komponen-komponen yang berfungsi untuk menerima 
masukan data dari pengunjung.  
Pada prinsipnya penanganan form pada PHP menggunakan tag-tag FORM dari HTML 
yang kemudian diolah dalam skrip PHP. Jadi bagi Anda yang telah akrab dengan FORM 
milik HTML maka Anda dapat melewatkan pembahasan ini. 
Tag HTML untuk membuat form adalah: 
<FORM  METHOD =……… ACTION=………</FORM> 
 
Kita juga bisa menyisipkan tag HTML form ini ke dalam skrip PHP, contohnya: 
echo("<FORM  METHOD =……… ACTION=………</FORM>"); 
 
ACTION diisi dengan nama file tujuan yang akan memproses data yang dimasukkan 
dalam form tersebut. Sedangkan METHOD dalam form dapat diisi dengan GET atau 
POST. Bila Anda mengisi GET, maka data yang diisi akan dikirim ke server dengan cara 
diletakkan dibelakang URL, sedangkan bila Anda memilih POST, maka data akan 
dikirim ke server secara terpisah artinya datanya tidak terlihat dibelakang URL.  
Untuk lebih jelasnya, cobalah skrip-skrip berikut: 
 
Skrip Metode.html 
<HTML> 
<BODY> 
<FORM METHOD=GET ACTION=Proses.php> 
Username: <INPUT TYPE=text NAME=nama><BR> 
Password: <INPUT TYPE=password NAME=rahasia><BR> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Login"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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Skrip Proses.php 
<?php 
if($nama=="Ivan Hadian" && $rahasia=="14abc") //Case Sensitif 

echo("Anda telah berhasil login"); 
else 

echo("Username atau Password Anda masih salah"); 
?> 
 
Jalankan skrip Metode.html, lalu isikan Username: Ivan Hadian dan Password: 14abc, 
lalu tekan tombol Login. Lihat gambar 10.13. 
 

 
Gambar 10.13 Hasil skrip Metode.html 

 
Setelah tombol Login ditekan, maka data yang dimasukkan di form akan diproses skrip 
Proses.php, dan hasilnya seperti pada gambar 10.14. 
 

 
Gambar 10.14 Hasil skrip proses.php dengan metode GET 

 
Sekarang coba ubah METHOD pada skrip Metode.html, pada baris kode: 
<FORM METHOD=GET ACTION=Proses.php> 
 
Menjadi: 
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<FORM METHOD=POST ACTION=Proses.php> 
 
Dan jalankan lagi skrip Metode.html, masukkan Username dan Password, lalu tekan 
tombol Login, maka hasilnya seperti pada gambar 10.15. 
 

 
Gambar 10.15 Hasil skrip proses.php dengan metode GET 

 
Nah, sudah terlihat kan perbedaan pemakaian antara metode GET dan POST? Berikut ini 
adalah pertimbangan kapan kita menggunakan metode GET dan POST, yaitu: 
• Apabila data yang dikirim ke server bersifat rahasia, gunakan metode POST, 

misalnya mengirimkan data Password. 
• Apabila data yang dikirim ke server berupa data biasa saja dan biasanya untuk 

memperjelas data yang dimasukkan di form, gunakan metode GET, misalnya 
membuat aplikasi pencarian (Search Engine) atau Polling. 

• Kemudian bila data yang dimasukkan banyak dianjurkan untuk menggunakan metode 
POST.  

 
“Bagaimana cara mengaktifkan Server MySQL?” 
Sebelum Anda mencoba melakukan koneksi, pastikan server MySQL Anda telah aktif. 
Khusus bagi yang menggunakan PHPTriad, cara mengaktifkannya: dari Windows 
Explorer, klik dua kali file winmysqladmin.exe yang terletak di folder 
C:\apache\mysql\ bin\ winmysqladmin.exe. 
Tanda bahwa server MySQL sudah aktif akan terlihat ikon traffic light (lampu lalu lintas) 
dengan warna hijau di systray Windows (terletak di sebelah kanan bawah dari desktop 
Windows). Lihat gambar 10.16. 
 

 
Gambar 10.16 Ikon server MySQL dalam keadaan aktif 

 
 
“Apakah bisa melakukan koneksi ke server MySQL dari PHP, gimana caranya? “ 
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Sebelum membuat aplikasi yang melibatkan database MySQL, Anda harus melakukan 
koneksi ke server MySQL terlebih dahulu, gunakan fungsi dari PHP, yaitu: 
$nama_variabel = mysql_connect(“localhost”,”nama_user”,”password”) 
 
Bila koneksi berhasil, maka $nama_variabel akan bernilai TRUE, dan bila koneksi gagal 
maka $nama_variabel akan bernilai FALSE. Isilah nama_user dan password dengan user 
dan password milik Anda sendiri, namun jika Anda belum membuatnya, ya dikosongin 
aja, yaitu: (“localhost”,””,””). 
 
Cobalah skrip berikut untuk mentes koneksi ke server MySQL: 
 
Skrip KoneksiMysql.php 
<?php 
$koneksi_oke=mysql_connect("localhost","","");  
//Username&Password dikosongin aja, karena kita tidak membuatnya. 
 
if($koneksi_oke)  
{  

echo("Koneksi ke Server MySQL Sukses"); 
} 
else 
{  

echo("Koneksi ke Server MySQL gagal"); 
} 
?> 
 
Jalankan skripnya, apabila koneksi berhasil dilakukan akan tampil seperti pada gambar 
10.17. 
 

 
Gambar 10.17 Hasil skrip KoneksiMysql.php 

 
“Jika saya sudah memiliki sebuah tabel, lantas saya ingin mengisinya dengan data 

lewat skrip PHP, bagaiamana caranya ?” 
 
Untuk mengisi data ke tabel, gunakan perintah: 
$variabel1 = INSERT INTO nama_tabel (field1,field2…) VALUES(data1,data2,…) 
$variabel2 = mysql_query ($variabel1) 
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“Setelah data diisi, selanjutnya saya ingin menampilkan data-data tersebut dengan 
skrip PHP, bisa ngga ? “ 

 
Jawabnya bisa, anda cukup gunakan perintah berikut: 
$variabel1 = "SELECT * FROM nama_tabel ORDER BY nama_field WHERE 
nama_field = syarat" 
$variabel2 = mysql_query($variabel1) 
 
Tanda asterik (*) di atas menandakan bahwa semua data akan ditampilkan dan  ORDER 
BY nama_field berfungsi untuk mengurutkan data sesuai dengan nama_field sebagai 
field acuannya. Syarat pada WHERE digunakan untuk menampilkan data tertentu yang 
memenuhi syarat tersebut. Agar lebih rapi, data yang dipanggil akan ditampilkan ke 
dalam bentuk tabel. Caranya: 
while($variabel3=mysql_fetch_row($variabel2)) 
{ echo("<TR><TD>$variabel3[0]</TD><TD>$Variabel3[1]</TD> 
………………</TR>"); 
echo("</TABLE>");?> 
 
Fungsi mysql_fetch_row( ) untuk menampilkan data pada tiap baris dengan menjadikan 
tiap kolom dari tiap baris  tersebut sebagai sebuah elemen array. Selain mysql_fetch_row 
terdapat juga mysql_fetch_array. Bedanya pada mysql_fetch_array hasil pembacaan 
berupa array sehingga untuk mengaksesnya sama dengan mengakses  array, contoh : 
$variabel[indeks1], $variabel2[indeks2], dan lain-lain. 

 
“ Setelah data tersimpan ke sebuah tabel, dapatkah diedit? “ 
Untuk mengedit data, gunakan perintah: 
$variabel1 = "UPDATE nama_tabel SET nama_kolom1 = 
'data1',nama_kolom2='data2',…… where syarat1,syarat2………" 
$variabel2 = mysql_query ($variabel1) 

 
“ Data yang telah ada, jika ingin dihapus bagaimana caranya ? “ 
Selanjutnya untuk menghapus data, gunakan fungsi: 
$variabel1 = "DELETE FROM nama_tabel where syarat1,syarat2,..."; 
$variabel2 = mysql_query ($variabel1); 
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