
PHP LANJUT 
 
Pada bagian ini akan dibahas tentang beberapa fungsi bawaan PHP, manajemen 
session, dan koneksi PHP dan MySQL. 
 
printf 
Fungsi printf mempunyai sintak sebagai berikut : 
 printf(format_string, argument ...); 
contoh :  
 $data="250 orang"; 
 printf("%d",$data); 
hasilnya adalah 25 sebab %d akan membuat data ditampilkan dalam bentuk 
bilangan bulat. 
 
Kode  Keterangan 

d Bilangan bulat 
b Bilangan biner bulat 
o Bilangan octal 
x Bilngan heksadesimal 
c Karakter nilai ASCII 
s String 
f Bilangan real 

 
Yang biasa dipakai adalah memformat bilangan type real yaitu untuk menentukan 
digit pecahan yang akan ditampilkan. Caranya tambahkan titik diikuti dengan 
angka (yang menyatakan digit pecahan) di depan huruf f. 
Contoh : 

printf ("%.4f",3.14); 
hasilnya 3.1400 
 
copy 
Fungsi  copy mempunyai sintak sebagai berikut : 
 copy("nama_file_sumber", "nama_file_tujuan"); 
Nama file sumber diisi file yang akan dicopy dan lokasinya, nama file tujuan diisi 
nama file hasil copy-an dan lokasinya. Penentuan lokasi dapat dilihat saat 
membahas image dibagian HTML. 
 
include 
Fungsi include mempunyai sintak sebagai berikut : 
 include("nama_file"); 
Fungsi ini berfungsi untuk memanggil sebuah file jika di dalam file tersebut 
terdapat kode-kode PHP maka kode-kode tersebut akan dijalankan. Hal ini sangat 
berguna jika terdapat sederetan kode yang sering digunakan maka kode tersebut 
cukup ditulis sekali saja pada sebuah file kemudian sewaktu-waktu kode itu 
dibutuhkan maka file tersebut dipanggil dengan fungsi include. 
 
Tugas : 
1. buatlah kalkulator pada bagian PHP dasar yang lalu hasilnya menjadi real 

dibelakang koma 2 digit jika terjadi operasi pembagian. 
2. buat aplikasi upload dengan 1 file batas maksimal file yang diupload adalah 1 

Mb 
3. buat aplikasi upload dengan 3 file batas maksimal file yang diupload adalah 3 

Mb 
4. buat aplikasi upload file gambar dengan ketentuan namanya disimpan dalam 

file teks kemudian gambar-gambar yang diupload bisa dilihat kembali dan 
ditampilkan. 



5. buat arsip program Anda dengan menggunakan include. 
 
 
Session 
 
Pengertian Session 
Sebuah session dapat digunakan untuk membentuk interaksi antara sebuah klien 
dengan web server dalam selang waktu tertentu. Session diimplementasikan 
dengan menyimpan data pada server. Dengan demikian tidak perlu ada 
komunikasi bolak-balik antara web server dan klien ketiika web server 
membutuhkan data tersebut. 
 
Mengawali dan Mengakhiri Session 
Untuk mengawali session digunakan fungsi : 
 session_start(); 
Untuk mengakhiri session digunakan fungsi : 
 session_destoyr(); 
Namun biasanya session akan berkahir juga jika browsernya ditutup. 
 
Mendaftarkan Variabel Session 
Sebuah variable atau lebih bisa didfatarkan pada session sehingga variable 
tersebut akan menjadi variable session dengan fungsi : 
 session_register("nama_variabel"); 
 
Mengecek Variabel Session 
Variabel Session dapat dicek apakah terdaftar atau tidak menggunakan fungsi : 
 session_is_registered(nama_variabel); 
 
Mencabut Pendaftaran Variaebl Session 
Untuk mencabut variable session yang sudah terdaftar digunakan fungsi : 
 session_unregister("nama_variabel"); 
 
 
PHP dan MySQL 
 
Koneksi PHP dan MySQL 
PHP bukanlah software database sehingga harus ada tempat penyimpan data. 
Pada bagian terdahulu kita telah belajar penyimpanan data menggunakan file. 
Data-data yang disimpan bisa disimpan pula pada sebuah software database 
kemudian PHP mengakses software database tersebut. Software database yang 
digunakan adalah MySQL. 
Fungsi untuk koneksi ke MySQL adalah : 

mysql_connect("host","user","password"); 
host menyatakan nama host tempat MySQL berada 
user menyatakan nama user yang digunakan untuk melakukan koneksi 
password menyatakan password user. 
 
Menutup Koneksi 
Jika script PHP berakhir biasanya  hubungan ke database juga tertutup, namun 
jika dikehendaki secara yakin koneksi tersebut terputus maka digunakan fungsi :  

mysql_close(variable_penyimpan_koneksiMySQL) 
 
Mengaktifkan Database 
Untuk mengaktifkan salah satu database yang ada di MySQL digunakan fungsi : 
 mysql_select_db("nama_database"); 
 
 



Mengeksekusi Query 
Untuk mengeksekusi sebuah query yang berkaitan dengan table digunakan fungsi   
 mysql_query("query yang akan dieksekusi"); 
untuk query yang mengandung SELECT biasanya hasil ekseskusi query disimpan 
dalam variable sedangkan query yang lain (INSERT, DELETE. Dan UPDATE) tidak 
perlu. Misal : 
 $hasil=mysql_query("query yang akan dieksekusi");  
Terkadang query yang kita tulis ada yang salah, PHP – MySQL bisa memunculkan 
error jika terjadi kesalahan query menggunakan fungsi : 
 mysql_error(); 
Fungsi mysql_query("query yang akan dieksekusi") mengembalikan nilai TRUE 
dan FALSE. TRUE jika query yang dieksekusi benar dalam penulisan dan FALSE 
jika penulisan querynya salah. Sehingga hal tersebut dapat ditulis menjadi : 
 if (!mysql_query("query yang akan dieksekusi")){ 
  echo mysql_error(); 
  exit; 
 } 
atau jika eksekusi querynya disimpan menjadi : 
 if (!$hasil=mysql_query("query yang akan dieksekusi")){ 
  echo mysql_error(); 
  exit; 
 } 
Fungsi exit untuk menghentikan program sehingga program-program yang 
dibawahnya tidak akan dikerjakan. 
 
Mengetahui Jumlah Record 
Untuk mengetahui jumlah record atau baris dari suatu permintaan query yang 
menggunakan SELCT digunakan fungsi : 
 mysql_num_rows(variable_hasil_eksekusi_query); 
 
Membaca Record 
Untuk membaca record dari permintaan query yang mengandung SELECT 
digunakan fungsi : 
 mysql_fetch_array(variable_hasil_eksekusi_query); 
Fungsi ini menghasilkan array dengan indeks nama kolom atau nama field dari 
table yang berhubungan dengan permintaan query. Yang perlu diperhatikan 
indeksnya bersifat case-sensitif. 
Karena fungsi ini untuk membaca record maka harus disimpan dalam variable 
untuk ditampilkan. Contoh : 
 $baris= mysql_fetch_array(variable_hasil_eksekusi_query); 
Fungsi ini akan membaca baris/record berikutnya dalam suatu himpunan hasil. 
Bila tak ada record lagi maka fungsi ini akan memberikan nilai balik berupa nilai 
FALSE. Oleh sebab itu fungsi ini dapat dimasukkan dalam perulangan while jika 
hasil dari record yang dibaca berjumlah lebih dari satu. Contoh : 
 while ($baris= mysql_fetch_array(variable_hasil_eksekusi_query)){ 
  print"$baris[nama_field1]"; 
  print"$baris[nama_field2]"; 
  … 
  print"$baris[nama_fieldn]"; 

} 
 
Studi Kasus 
 
1. Buat Aplikasi Buku Tamu 
2. Buat Halaman Adminsitrasi Sebuah Buku Tamu. 
3. Buat Aplikasi Jajak Pendapat. 
4. Buat Aplikasi E-Commerce Buku Online 


