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Selamat Pagi, 

Kali ini kita akan membahas dasar pemrograman PHP, bersama saya Ian Lubis.

Dasar Pemrograman PHP

PHP memiliki tipe variable VARIANT artinya anda dapat menuliskan isian nilai dari sebuah 

variable sesuka hati anda, tanpa perlu memperhatikan tipe data dari variable tersebut.

Contoh Penulisan Variable PHP

<?php

// http://localhost/pemrogramanweb/pertemuan-2/latihan1.php

// ini contoh

$var = "nilai variable";

$gabung = "selamat " . "pagi";

$nilai = 2;

$boolean = true;

echo $var;

echo $gabung;

echo $nilai;

echo $boolean;

?>

Keterangan

<?php adalah syarat wajib untuk membuka baris printah PHP.

// komentar/ mematikan baris printah, contoh lain /* komentar */

$ adalah inisialisasi yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah variable di ikuti nama 

variable, contoh: $nilai, $angka, $isian.

. Concate,  sebuah pernyataan yang berfungsi  untuk menggabung dua buah nilai 

(bukan menambahkan dua buah nilai).

" adalah penanda bahwa itu adalah string, contoh "string", "nilai"

; adalah akhiran penggunaan sebuah pernyataan/ variable.

echo adalah mengeluarkan hasil dari sebuah variable.

Variable array akan di terangkan pada materi berikutnya.
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Operator Aritmatika

Contoh Keterangan.

$a + $b Penambahan.

$a - $b Pengurangan.

$a * $b Perkalian.

$a / $b Pembagian.

$a % $b Sisa hasil bagi.

$a, $b adalah Operan

+, -, *, /, % adalah Operator

Contoh Penggunaan
<?php

// http://localhost/pemrogramanweb/pertemuan-2/latihan2.php

$a = 10;

$b = 5;

$tambah = $a + $b;

$kurang = $a - $b;

$kali = $a * $b;

$bagi = $a / $b;

$sisa = $a % $b;

$gabung = ($a + $b - ($b * $a));

echo $a;

echo $b;

echo $tambah;

echo $kurang;

echo $kali;

echo $bagi;

echo $sisa;

echo $gabung;

?>
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Anda dapat mengeluarkan nilai dari variable di atas dengan menambahkan printah 

echo $tambah; echo $kurang; echo $kali; echo $bagi; echo $sisa;

Selain echo, php juga memiliki output lainnya yaitu print, print_r.

print  penggunaanya  sama  persis  dengan  echo,  sedangkan  print_r  di  gunakan  untuk 

mengeluarkan  nilai  dari  sebuah  array,  pembahasan  ini  akan  di  tampilkan  di  pertemuan 

berikutnya.

Tugas Mandiri.

1. Untuk  melatih  penggunaan  variable,  silahkan  membuat  kalkulator  sederhana 

menggunakan dua buah variabel atau lebih.

2. Anda pun dapat membuat kalkulator konversi suhu dengan penggunaan variable di 

atas.

Terima kasih atas pertemuan kali ini.

Salam
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