
BAB 4
Array dan Function 

Array atau Larik adalah tipe data Compound yang dapat memiliki lebih dari satu 
element.  Dalam PHP,  setiap element pada Array dapat  mempunyai  Tipe-Data 
yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  dilakukan  pada  element 
tersebut.

Untuk menspesifikasikan variabel menjadi array dapat dilakukan dengan cara ( 
$Var[] = $isi ).  Setiap variabel  yang bertipe Array mempunyai  kurung siku ([]) 
yang menspesifikasikan nilai indeks untuk element aray tersebut 

Contoh : $Var[1], $Var['dua'], dan semacamnya.

Untuk Indeks Element Array pada PHP, dapat menggunakan apa saja, mulai dari 
Integer sampai String.

Array  juga  dapat  dispesifikasikan  dengan  perintah  array [$Var  = 
array('satu','dua')], yang akan menghasilkan  $Var[0]='satu', dan  $Var[1]='dua'. 
Dan selalu diingat bahwa indexing dengan menggunakan array dimulai dari nol 
(0).  Tetapi  untuk  menspesifikasikan  lebih  tepat  dengan  perintah  ini,  dapat 
dilakukan dengan menyisipkan juga nilai indeksnya.

Contoh : [$Var = array(1 => 'satu', 2 => 'dua', 'tiga' => 'tiga')] 

Menghasilkan : $Var[1]='satu', $Var[2]='dua' dan $Var['tiga']='tiga'.

PHP  dapat  mendukung  Array  bertingkat  yang  tak  terbatas,  dengan  cara  ( 
$Array[][]=$isi ).  Hal  tersebut akan mengakibatkan element array berisi  array 
yang elementnya berisi isi variabel isi. Misalnnya $Var[1][3]='satu' maka isi $Var 
akan  menjadi  seperti  array(1=>array(3=>'isi')).  Untuk  array  bertingkat  lebih 
banyak dapat dilakukan terus menerus seperti $Var[1]['satu'][5].



<html>
<head>
<title>Menggunakan Array</title>
</head>
<body>
<?php
#Cara pendeklarasian array pertama
$warna = array("merah","kuning","hijau","biru");
print("<p>Pendeklarasian array pertama:<br>");
print($warna[2]);
#Cara pendeklarasian array kedua
$kota[] = "Jakarta";
$kota[] = "Bandung";
$kota[] = "Surabaya";
$kota[] = "Solo";
$kota[] = "Semarang";
$kota[] = "Jogjakarta";
print("<p>Pendeklarasian array kedua:<br>");
print($kota[5]);
#Cara pendeklarasian array ketiga
$kota[0] = "Jakarta";
$kota[5] = "Bandung";
$kota[2] = "Surabaya";
$kota[] = "Solo";
$kota[] = "Semarang";
$kota[gudeg] = "Jogjakarta";
print("<p>Pendeklarasian array ketiga:<br>");
print("$kota[5] <br>");
print("$kota[7] <br>");
print("Saat ini saya sedang kuliah di $kota[gudeg]");
?>
</body>
</html>
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Contoh penggunaan array multidimensi :
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FUNGSI

Fungsi  adalah  sekumpulan  perintah  operasi  program  yang  dapat  menerima 
argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa sebuah 
nilai  ataupun  sebuah  hasil  operasi.  Fungsi  dideklarasikan  dengan  statemen 
function diikuti nama fungsi dan beberapa argumen input. 

Dalam pembuatan program seringkali kita membutuhkan sekumpulan perintah 
yang  akan  digunakan  berulang  kali.  Tentunya  sangat  merepotkan  apabila 
perintah-perintah tersebut harus diketik ulang setiap kali akan digunakan. Hal ini 
dapat  dihindari  dengan  menggunakan  subrutin.  Subrutin  adalah  sekumpulan 
perintah  yang  diberi  nama  dan  kemudian  dapat  kita  panggil  sewaktu-waktu. 
Dalam pemrograman dikenal dua macam subrutin, yaitu prosedur dan fungsi.
Perbedaan antara kedua macam subrutin ini adalah, fungsi mengembalikan nilai
tertentu, sedangkan prosedur tidak. Bahasa PHP hanya mengenal perintah untuk
membuat fungsi, yaitu function. Pada sebuah subrutin diperlukan argumen, yaitu
nilai-nilai  yang  harus  dimasukkan  pada  saat  subrutin  tersebut  dipanggil.  Tapi 
tidak.

Standar penulisan fungsi adalah :
Function nama_fungsi(argumen)
{
kode perintah
}

Berikut ini contoh penggunaan fungsi baik yang menggunakan perintah return
maupun yang tidak menggunakan perintah return, perhatikan hasilnya.
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<html>
<head>
<title>Membuat fungsi tanpa perintah return</title>
</head>
<body>
<?php
function webku()

print("www.kerajinannusantara.com<br />Pusat Informasi kerajinan indonesia dan jual beli");

webku();
?>
</body>
</html>

Contoh program tanpa perintah return :
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Contoh program dengan perintah return :
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Fungsi dengan Argumen

Argumen adalah suatu nilai  yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi.  Secara 
default sebuah argumen bersifat pass by value, yang berarti hanya nilainya saja 
yang  dibutuhkan  sehingga  nilai  pada  variabel  tersebut  tidak  mengalami 
perubahan setelah fungsi dijalankan. Perhatikan contoh berikut :
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Selain argumen yang telah dijelaskan di  atas,  ada juga argumen yang bersifat 
pass  by  reference,  yang  digunakan  ketika  kita  ingin  mengubah  nilai  sebuah 
argumen.
Argumen yang bersifat pass by reference ini nilainya akan berubah setelah fungsi
dijalankan. Untuk membuat argumen pass by reference kita akan menggunakan 
karakter “&” di depan nama argumennya.
Latihan 21 :
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BAB 5
Operasi File

Pada  bagian  ini  kita  akan  mempelajari  operasi  dasar  file,  yaitu  :  membuka, 
membaca, menulis dan menutup file.

Membuka dan Menutup File

Untuk membuka file dari system file, HTTP atau FTP digunakan fungsi fopen().

Sintak : 

fopen(nama file , mode akses);

Mode akses menunjukkan operasi yang akan kita lakukan terhadap file tersebut. 
Berikut mode akses yang disediakan :

• "r" - membuka file untuk dibaca , pointer file diletakkan di awal file.
• "r+" - membuka file untuk dibaca dan diubah, pointer file diletakkan di awal file.
• "w" - membuka file untuk diubah, pointer file diletakkan di awal file.
• "w+" - membuka file untuk diubah dan dibaca, pointer diletakkan di awal file.
• "a" - membuka file untuk diubah, pointer diletakkan di akhir file.
• "a+" - membuka file untuk diubah dan dibaca, pointer terletak pada akhir file.

Contoh :

<?php
$MyFile = fopen("fileku.txt","r");
?>

Jika file yang kita buka tidak ada maka nilai dari variable $MyFile ( file pointer ) 
tadi  akan  bernilai  NULL.  Hal  ini  penting  kita  perhatikan,  karena  jika  kita 
melakukan operasi  file terhadap file yang tidak ada maka akan muncul pesan 
kesalahan dan hal ini tidak baik bagi seorang web master. Untuk itu kita harus 
melakukan pengecekkan suatu file dengan menggunakan fungsi file_exists(). Nilai 
yang dihasilkan dari fungsi ini berupa nilai boolean. 



<?php
if(file_exists("fileku.txt")) 
  $MyFile = fopen("fileku.txt","r");
  fclose($MyFile);

else 
  echo "File fileku.txt tidak ada dalam system kami";
  exit(1);

?>

<?php
if(file_exists("fileku.txt")) 
   $MyFile = fopen("fileku.txt",'r');
   while( !feof($MyFile)) 
     $buffer = fgets($MyFile,4096) ; // Membaca per baris
     echo "<BR>$buffer";
   
   fclose($MyFile);

?>
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Dengan  cara  ini  kesalahan pembacaan  file  tidak  akan  muncul.  Fungsi  fclose() 
digunakan untuk menutup file.

Membaca File
Untuk membaca isi file dapat digunakan fungsi fread() atau fgets(). Fungsi fread() 
lebih  terformat  dan  biasanya  dipasangkan  dengan  fungsi  fwrite().  Sedangkan 
fgets() membaca perblok dan biasanya dipasangkan dengan fungsi fputs(). 

Sintak :

fread(file_pointer,panjang string);
fgets(file_pointer,besar buffer);
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Fungsi feof() digunakan untuk mengetahui apakah pointer file ada di akhir file. 
Nilai yang dihasilkan bertipe boolean.
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<?php
if(file_exists("fileku.txt")) 
   $MyFile = fopen("fileku.txt",'a');
   fputs($MyFile,$kalimat) ;
   fclose($MyFile);

?>

Menulis ke File
Untuk ke file digunakan fungsi  fwrite()  atau fputs().  Fungsi  fwrite()  digunakan 
berpasangan dengan fread() sedangkan fungsi fputs() dengan fungsi fgets().

Sintak :
fread(file pointer, string , panjang string);
fputs(file pointer, string );
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TUGAS 

Buat aplikasi buku tamu dengan penyimpanan berkas.


