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Selamat Pagi, 

Kali ini kita berada di matakuliah Pemrograman Web PHP, pertemuan ketujuh besama saya 

Ian Lubis.

Fungsi
Fungsi ialah sekumpulan baris pemerograman yang tersusun atas beberapa printah dan di 

satukan dalam 1 blok printah.

Fungsi atau function sangat membantu kerja dari seorang programmer karena tidak perlu 

menuliskan printah itu lagi jika harus mengulangnya.

Contoh:

Ketika anda membuat program yang mengecek nama hari ini, anda harus membuat 

serangkaian scripts untuk memberikan hasil/jawaban apa nama hari ini.

Namun di halaman lain anda juga harus mengecek hal yang sama, bayangkan jika anda 

harus mengulang scripts ini sebanyak sekian kali, berapa waktu yang anda buang untuk 

melakukan copy paste ?, dan bayangkan jika anda harus meng-edit baris printah ini, berapa 

halaman anda harus mengecek satu-persatu ?.

Untuk itu anda harus membuatkan sebuah fungsi/function yang dapat anda pangil berulang 

kali tanpa harus anda membuatnya kembali.

Adapun beberapa manfaat dari function ialah:

• Efisiensi penulisan program yang sama

• Mempermudah untuk meng-update

• Bisa di pangil di mana saja
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Pada bahasa pemrograman lain biasanya fungsi dapat di bagi 2 yaitu Procedure dan 

Function.

Procedure adalah subprogram program yang tidak memiliki nilai kembali

contoh 

procrdure cetak(args){

cetak args;

}

sedangkan

Function adalah subprogram program yang memiliki nilai kembali.

function tangkap(args){

return tangkap;

}

Pada PHP, subprogram yang di kenal adalah function namun function bisa berubah menjadi 

procedure jika anda tidak memberikan nilai kembali/return nya.

Parameter
Selain itu pada fungsi anda juga dapat menambahkan adanya parameter formal.

contoh 

<?php

function tangkap($formal_1,$formal_2,$formal_3){

//baris printah

}

?>

Ternyata masih banyak Mahasiswa dan Dosen yang belum paham apa perbedaan parameter 

formal dan parameter aktual berikut saya ulas sedikit.

Parameter Formal: Adalah parameter/argumen yang di tuliskan pada saat deklarasi fungsi.

Parameter Aktual: Adalah parameter/argumen yang di inputkan ketika memangil fungsi 

tersebut, dan nilai tersebut di kirimkan ke fungsi tersebut.

ian lubis  Page 2

mailto:ian@balicenter.net


PERTEMUAN 7

Mata Kuliah : Pemrograman Web
Jurusan : Teknik Informatika
Dosen : Ian Lubis
Email : ian@balicenter.net
SKS : 3 SKS.

Contoh:

<?php

function tampil($nama){ //parameter formal

echo $nama

}

tampul("ian lubis"); //parameter aktual

?>

Syarat Penulisan:
function di ikuti nama fungsi.

nama fungsi tidak boleh angka harus di awali alhabet.

contoh:

function 1tangkap() // Ini salah

function tangkap1() // Ini benar
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Contoh Function:

<?php

function memasak($object,$tipe){

echo "Ibu memasak ". $object . " " . $tipe;

}

memasak("ikan","goreng"); // atau

$i = "ikan";

$g = "goreng";

memasak($i,$g);

function hitung($operan_1,$operan_2){

$hasil = ($operan_1 + $operan_2);

return $hasil;

}

echo hitung(2,4);

?>
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Fungsi Rekursif
Rekursif adalah fungsi yang memangil dirinya sendiri, biasanya fungsi ini dibuat untuk 

perhitungan matimatika seperti faktorial

<?php

function faktorial($nilai){

if($nilai == 0){

   return 1;

} else {

   return $nilai * faktorial($nilai-1);

}

}

//untuk memangilnya

echo "nilai nya " . faktorial(4);

?>

Rekursif sangat tidak begitu di sarankan karena jika nilainya besar maka, akan terjadi 

stacoverflow, oleh sebab itu printah rekursif lebih baik di jalankan dengan teknik perulangan 

WHILE.

   

Terima kasih atas pertemuan kali ini.

Salam
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