
PERTEMUAN 6

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

Selamat Pagi, 

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

Ian Lubis.

ARRAY
Array adalah sebuah kumpulan (larik) nilai yang di letakan di dalam sebuah variable, dan 

nilai-nilai tersebut dapat di ambil/eksekusi sesuai dengan kebutuhan dari jalannya program 

tersebut dengan memangil dari nomor indexnya atau langsung nilai dari index tersebut, ciri 

lain array adalah nilai index selalu di awali dengan angka 0 dan bertambah 1 setelah itu 

secara terus menerus.

Contoh Array
<?php
$angka = array (1,2,3,4);
echo $angka;
$buah  = array ("jambu", "mangga", "pepaya", "melon");
echo $buah;
?>

Index Array

Secara otomatis, setiap array akan memiliki nomor index, yang dapat kita pergunakan.

Contoh

<?php
$buah  = array ("jambu", "mangga", "pepaya", "melon");
print_r($buah);
?>
Hasilnya

Array

(

    [0] => jambu

    [1] => mangga

    [2] => pepaya

    [3] => melon

) 
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Array Double Quotes

Pada array ini, anda dapat mengganti nilai indexnya dengan nilai lain contoh:

<?php
$kumpulan = array("jambu" => "merah", "air" => "putih", "daun" => 
"hijau");
print_r($kumpulan);
?>
Hasilnya

Array

(

    [jambu] => merah

    [air]   => putih

    [daun]  => hijau

) 

Memasukan nilai dalam Array

untuk memasukan nilai pada array, anda di haruskan menuliskan nama indexnya lalu di ikuti 

dengan nilai dari index tersebut.

Contoh

<?php
$input = array();
$input[0] = "budi"; 
$input[1] = "joko";
$input[2] = "bambang";
$input[3] = "rudi";

print_r($input);
?>
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Maka hasilnya adalah

Array

(

    [0]  => budi

    [1]  => joko

    [2]  => bambang

    [3]  => rudi

) 

Dalam hal ini, anda harus mengurutkan nilai indexnya, jika di mulai dengan angka 1, maka 

setelah itu harus angka 2 dan seterusnya. Apabila ada angka index yang sama maka nilai 

sebelumnya akan di timpa (overwrite) dengan nilai yang lebih baru.

Array Bertingkat/ Array Dimensi

Array pada PHP juga dapat di buat dengan sistem bertingkat, sebagai contoh dalam 

penggunaan MATRIX, maka array yang di pergunakan adalah array 2 tingkat/ 2 Dimensi.

Ilustrasi penggunaan array 2 tingkat/ 2 dimensi adalah pada MATRIX dan Papan Catur di 

bawah ini.

Untuk dapat mengambil nilai 3 pada gambar MATRIK di atas maka kita harus menunjuk 

BARIS terlebih dahulu lalu KOLOM.

maka pernyataannya adalah $var[1][0], [1] adalah BARIS dan [0] adalah KOLOM.

Kolom 0 Kolom 1 Kolom 2
Baris 0 8 7 4
Baris 1 3 9 1
Baris 2 6 0 5
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Contoh Lain

Untuk memindahkan anak catur dari bidik pertama lalu ke bidik ke dua maka pernyataannya 

adalah

$var[0][1] = $var[0][4]

Sama seperti penjelasan di atas, kita harus menggunakan sistem BARIS dan KOLOM, 

sehingga untuk memindahkannya kita sebut kan terlebih dahulu ke kotak nomor berapa akan 

kita pindahkan.
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Adapun contoh penggunaannya dalam PHP

<?php
$a = array(

array("ani", "ita", "dewi", "riska", "santi"),
array("joko", "budi", "bambang", "wahyu", "rahmat")

      );
      
print_r($a);
?>

Maka hasilnya

Array

(

    [0] => Array

        (

            [0] => ani

            [1] => ita

            [2] => dewi

            [3] => riska

            [4] => santi

        )

    [1] => Array

        (

            [0] => joko

            [1] => budi

            [2] => bambang

            [3] => wahyu

            [4] => rahmat

        )

)
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Untuk mengakses nilai 

BUDI, maka kita harus menunjuk $a[1][1]

RISKA, maka kita harus menunjuk $a[0][3]

WAHYU, maka kita harus menunjuk $a[1][3]

ARRAY COUNT

Untuk melakukan perhitungan berapa jumlah nilai yang ada pada array, kita dapat 

menggunakan fasilitas count()

<?php
$kumpulan = array("bali", "jakarta", "medan", "bandung", "surabaya", 
"semarang");
echo count($kumpulan);
?>
Hasilnya adalah 6

ARRAY SEARCH

Pencarian pada Array

<?php
$nilai = array(0 => "bali", 1 => "jakarta", 2 => "medan", 3 => 
"bandung");
echo array_search("medan", $nilai);
?>
Hasilnya adalah 2, karena MEDAN, terletak pada array nomor (3-1) = 2

PERULANGAN ARRAY

Seperti pada pertemuan sebelumnya, array juga dapat kita masukan pada fungsi STRUKTUR 

KONTROL PERULANGAN, standartnya kita dapat mengguanakan FOREACH untuk 

melakukannya, namun kita juga masih bisa menggunakan perulangan yang lainnya, 

tergantung dari kebutuhan, contoh:
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FOREACH
<?php
$wanita = array("ani", "ita", "dewi", "riska", "santi");
foreach($wanita as $d){

echo $d . " ";
}
?>

FOR
<?php
$wanita = array("ani", "ita", "dewi", "riska", "santi");
$hitung = count($wanita);
for($i=1; $i<=$hitung; $i++){

echo $wanita[$i] . " ";
}
?>

WHILE
<?php
$wanita = array("ani", "ita", "dewi", "riska", "santi");
$i=0;
$hitung = count($wanita);
while($i <= $hitung){

echo $wanita[$i] . " ";
$i++;

}
?>
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PERULANGAN ARRAY 2 DIMENSI
<?php
$a = array(

array("ani", "ita", "dewi", "riska", "santi"),
array("joko", "budi", "bambang", "wahyu", "rahmat")

      );

$hitung = count($a);
for($i=0; $i<$hitung; $i++){

foreach($a[$i] as $d){
echo $d . " ";

}
echo "<br />";

}
?>

Tugas Mandiri.

1. Buatlah perhitungan gaji sederhana dengan ketentuan:

   Gaji pokok golongan a, 2000000

         golongan b, 1000000

         golongan c,  500000

   

   Dimana gaji pokok adalah array, di tambah tunjangan anak jika ada anak 1 sebesar 

500000, anak 2 1000000.

   

Terima kasih atas pertemuan kali ini.

Salam
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