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Variabel
Variabel adalah sebuah tempat dimana komputer menyimpan data
memory (byte) yang dapat berubah-ubah. Semua jenis pendeklarasian
variabel PHP dituliskan dengan tanda dollar ( $ ) di belakang nama variabel.
Dalam mendeklarasikan variabel ada beberapa hal yang harus Anda patuhi,
diantaranya adalah:

• Karakter yang digunakan harus diawali dengan huruf dan tidak boleh
menggunakan nama variabel yang sama.

• Tidak boleh menggunakan spasi. Tanda spasi dapat Anda ubah dengan
tanda underscore ( _ ).

• Tdk boleh menggunakan karakter khusus, seperti +, -, *, ?, <, >, dll.

• Anda harus memperhatikan penulisan huruf besar dan kecil pada
pendeklarasian variabel PHP, karena variabel PHP bersifat case-
sensitive.

Contoh:

$test = "penulisan variabel benar";
$test123 = "penulisan variabel benar";
$_test = "penulisan variabel benar";
$test-123 = "penulisan variabel salah";
$123test = "penulisan variabel salah";

Praktek

Dalam praktek berikut Anda akan membuat halaman login user, seperti
gambar di bawah ini.

Gambar 2.1   Halaman login user
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1 Bukalah program Dreamweaver Anda, kemudian pilih halaman PHP.

2 Selanjutnya ketiklah perintah di bawah ini untuk membuat sebuah
tabel dengan 3 baris dan 2 kolom.

<html>
<title>Login</title>
<body>
<table align="center" border="0">

<form method="post" action="login.php">
<tr>

<td>User Name</td>
<td> : <input type="text" name="user"></td>

</tr>
<tr>

<td>Password</td>
<td> : <input type="password" name="pass"></td>

</tr>
<tr>

<td><input type="submit" name="login"
value="Login"></td>

</tr>
</form>

</table>
</body>
</html>

Keterangan :
 Pertama-tama Anda akan membuat tabel dengan 3 baris dan 2 kolom.
 Selanjutnya, merupakan perintah untuk membuat form yang dihubungkan pada

file login.php yang akan dibuat nanti.
 Pada baris pertama <tr> Anda akan membuat textbox untuk peng-inputan nama

user, sedangkan pada baris kedua akan dibuat textbox dengan tipe Password.
Textbox dengan tipe password akan menampilkan tanda bintang ( * ) pada saat
Anda melakukan input.

 Sedangkan pada baris terakhir dibuat sebuah tombol dengan tipe submit.
 Dalam penulisan propertis name pada masing-masing objek form harus lebih

Anda perhatikan, karena nilai yang Anda isi pada propertis name akan dijadikan
sebagai variabel saat menampilkan nilai yang Anda inputkan.



27

Variabel, Tipe Data dan Include

Gambar 2.2   Perintah membuat form tampilan

3 Kemudian simpanlah file yang Anda buat dengan nama form_login.php
dengan menekan kontrol shortcut CTRL+S pada keyboard Anda.

Gambar 2.3   Kotak dialog Save As

4 Perhatikan Gambar 2.4. Buatlah sebuah halaman baru dengan meng-
klik menu File | New.

1: Pastikan lokasi penyimpanan di
dalam folder C:\AppServ\www

2:  Simpan dengan nama
form_login.php

3:  Klik tombol Save
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Gambar 2.4   Menampilkan kotak dialog New Document

5 Di dalam kotak dialog New Document, pastikan tab General aktif.
Pada pilihan Category pilihlah jenis Dynamic page, kemudian tampil
pilihan jenis halaman Dynamic page pilih jenis halaman PHP.

Gambar 2.5   Membuat halaman baru

1:  Pilih Category
Dynamic page

2:  Pilih PHP

3:  Klik tombol Create
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6 Setelah itu, ketiklah perintah di bawah ini di dalam halaman yang baru
Anda tambahkan. Lihat Gambar 2.6.

<?php
$salah="<p align=\"center\"><b>Terdapat nilai kosong...

atau Username dan Password Anda salah</b>
<br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Back</a>";

if(!$user || !$pass){
echo $salah;

}else{
$user1 = "Admin";
$pass1 = "maxikom";

if($user == $user1 and $pass == $pass1){
echo "<p align=\"center\"><b>Login berhasil</b>";

}else{
echo $salah;

}
}

?>

7 Selanjutnya simpanlah file tersebut dengan nama login.php di dalam
folder C:\AppServ\www.

Keterangan :
 Perintah pertama akan membuat sebuah variabel dengan nama $salah yang

bernilai teks dengan posisi center <p align=\”center\”> dan cetak tebal
<b> ... </b>, kemudian dibuat link dengan teks Back dengan nilai history ke
halaman sebelumnya.

 Pada kondisi IF, apabila variabel $user dan $pass (variabel diambil dari propertis
name pada file form_login.php) sama dengan kosong, maka akan ditampilkan
isi dari variabel $salah.

 Apabila kondisi IF tidak terpenuhi akan dibuat variabel baru, yaitu $user1 dan
$pass1 bernilai username dan password yang harus Anda masukkan. Kemudian
dibuat kembali kondisi IF yang akan mencocokkan nilai yang Anda inputkan pada
objek form dengan nilai variabel $user1 dan $pass1.

 Setelah kondisi terpenuhi, maka akan ditampilkan teks Login berhasil dan apabila
tidak terpenuhi akan menampilkan isi dari variabel $salah.
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Gambar 2.6   Perintah untuk menjalankan password

8 Untuk melihat hasilnya, buka jendela browser dan ketiklah alamat
localhost/form_login.php pada bagian Address. Perhatikan Gambar
2.1. Pada textbox Username masukkan teks Admin dan pada textbox
Password masukkan teks maxikom. Klik tombol Login.

Gambar 2.7   Halaman pada saat terjadi kegagalan login

Scope Variabel
Ruang lingkup atau scope suatu variabel merupakan penempatan lokasi
dimana variabel tersebut dideklarasikan dan dapat berlaku. Lingkup variabel
terbagi dua, yaitu lingkup Global dan Local. Lingkup local artinya variabel
yang Anda gunakan hanya dapat digunakan di dalam fungsi itu saja,
sedangkan global adalah kebalikannya.
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Praktek
a. Variabel Global dan Lokal

<?php
$test = "minum"; // variable global
function coba() {

$test = "makan"; // variable local
echo "Nilai variabel test LOCAL = $test";

}
coba();
echo "<br>Nilai variabel test GLOBAL = $test";

?>

Apabila perintah di atas dijalankan pada jendela browser, maka hasilnya
seperti di bawah ini:

Nilai variabel test LOCAL = makan
Nilai variabel test GLOBAL = minum

Perintah di atas akan menciptakan variabel $test dengan nilai minum.
Variabel $test tersebut memiliki status global, karena berada langsung
di dalam script PHP. Selanjutnya dibuat fungsi dengan nama coba yang
di dalamnya dibuat pula variabel yang sama dengan variabel global, yaitu
$test dengan nilai yang berbeda. Kedua variabel $test tersebut apabila
ditampilkan bersamaan tidak akan saling timpa.

b. Tanpa Variabel Global dan Lokal

<?php
$test = "minum";
$test = "makan";
echo "Nilai akhir variabel test = $test dan $test";

?>

Jika variabel $test yang digunakan ditulis seperti contoh di atas, maka
akan saling timpa dengan nilai variabel yang paling akhir. Hasilnya, pada
saat ditampilkan di dalam browser akan seperti di bawah ini.

Nilai akhir variabel test = makan dan makan
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c. Memanggil Variabel Global

Untuk menampilkan nilai variabel yang terdapat pada bagian global ke
dalam sebuah fungsi, Anda harus menambahkan kata kunci global untuk
mengambil nilai dari variabel tersebut.

<?php
$test = "maxikom"; // variable global
function coba() {

global $test;

echo "Nilai variabel test LOCAL = $test";
}
coba();
echo "<br>Nilai variabel test GLOBAL = $test";

?>

Pada contoh di atas, Anda akan menampilkan nilai yang terdapat di dalam
variabel  $test global ke dalam fungsi coba. Hasilnya pada saat ditampilkan
di dalam jendela browser akan seperti di bawah ini.

Nilai variabel test LOCAL = maxikom
Nilai variabel test GLOBAL = maxikom

Konstanta
Pendeklarasian jenis constant merupakan sebuak deklarasi yang memiliki
nilai tetap atau tidak berubah-ubah. Deklarasi jenis constant hampir sama
penggunaannya seperti Anda mendeklarasikan sebuah variabel lainnya,
hanya saja Anda harus menambahkan fungsi define ( ).
Sintaks penulisan variabel konstanta adalah:

define("nama_konstanta",nilai);

Praktek

Perintah pada praktek berikut akan mendeklarasikan variabel $pi dengan
nilai konstan 3.14, kemudian variabel $r diberi nilai 5. Selanjutnya
menampilkan variabel $luar dengan perkalian variabel $pi dikali $r.
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<?php
define("pi",3.14) ;
$r = 5;
$luas = pi * $r * $r ;
echo "Luas = $luas" ;

?>

Tipe Data
PHP memiliki delapan jenis tipe data dasar, yaitu Boolean, Integer,
Float (floating-point), String, Array, Object, Resource dan Null. Berbeda
dengan program-program lainnya, jenis tipe data PHP tidak dapat
langsung Anda tentukan sendiri, melainkan akan ditentukan berdasarkan
untuk apa variabel tersebut digunakan pada saat program dijalankan.

Praktek

a. Tipe Data Boolean

Tipe data jenis boolean memiliki nilai TRUE dan FALSE, jenis tipe data
ini mulai diperkenalkan dalam PHP4.

<?php
$test = true;
if($test == true){

echo "Nilai tipe data boolean TRUE";
} else {

echo "Nilai tipe data boolean FALSE";
}

?>

Nilai default dari tipe data boolean adalah TRUE, jadi dapat pula diketik
$test untuk mendapatkan nilai $test == true. Sedangkan untuk
mendapatkan nilai mengekspresikan $test == false, Anda hanya perlu
menambahkan operator ! (tanda seru) sebelum nilai variabel !$test.

b. Tipe Data Integer

Int atau Integer merupakan tipe bilangan bulat. Tipe data integer memiliki
ukuran maksimum 32 bit atau bisa menampung nilai sampai 2 milyar.
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$test = 123; // desimal
$test = -123; // negatif desimal
$test = 0123; // octal
$test = 01A; // hexadecimal

Apabila nilai dari sebuah variabel di luar jangkauan tipe data integer, maka
otomatis akan dikonversi ke tipe float.

c. Tipe Data Float

Floating point merupakan tipe data bilangan real yang memiliki nilai
maksimum mencapai 1.8e308.

$test = 1.234;
$test = 1.2e3;

Perlu Anda perhatikan dalam bilangan float tidak memberikan nilai
pembulatan yang benar pada saat Anda melakukan pembagian, karena
adanya bilangan float yang berulang.

d. Tipe Data String

Tipe data string merupakan tipe data karakter yang memiliki panjang
karakter yang tidak terbatas sepanjang memori komputer Anda mencukupi.
Penulisan string biasanya diapit oleh tanda  petik tunggal ( ‘ ) atau petik
ganda ( “ ).

<?php
$test = "maxikom";
echo "Variabel test = $test <br>";
echo 'variabel test = $test';

?>

Perbedaan antara tanda petik tunggal dan ganda adalah jika petik ganda,
maka apabila terdapat sebuah variabel di dalamnya otomatis akan
ditampilkan isi dari variabel tersebut. Sedangkan kalau petik tunggal akan
menampilkan nilai yang Anda masukkan tanpa menghiraukan bahwa itu
adalah sebuah variabel. Perhatikan contoh penulisan string di atas, hasil
output pada browser seperti pada halaman berikutnya.
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Variabel test = maxikom
variabel test = $test

Jika di dalam variabel string terdapat tanda petik tunggal atau ganda
yang harus dimasukkan, maka Anda harus menggunakan karakter
escape. Escape merupakan karakter yg diawali oleh tanda \ (backslash).

Tabel 2.1   Karakter Escape

<?php
echo "\"Maxikom\", oke banget <br>";
echo 'Maxikom, book\'s banget'

?>

e. Tipe Data Array

Array adalah jenis tipe data yang mengandung satu atau lebih data di
dalam sebuah variabel. Penulisan array dimulai dengan nilai index 0 (nol)
dan apabila nilai index array tidak ditentukan, maka otomatis index akan
diurutkan sesuai dengan urutan penulisan.

Sintaks penulisan array:

$nama_variabel_array = array ( nilai array );

atau
$nama_variabel_array [ key ] = nilai array;

<?php
$colors = array('merah','kuning','hijau');
print_r($colors);

?>
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Pada contoh halaman sebelumnya didefinisikan variabel $colors dengan
nilai warna merah, kuning dan hijau. Fungsi print_r ( ) merupakan perintah
untuk menampilkan isi suatu array.

f. Mengubah Nilai dari Tipe Data

Pada sebuah kondisi tertentu Anda perlu mengubah tipe data dari variabel
yang digunakan, misalnya integer ke float atau float ke integer. Proses
pengubahan jenis tipe data disebut casting. Sintaks dari penggunaan
fungsi casting adalah:

(tipe data tujuan) nilai yang akan diubah

Misalkan variabel $test berisi data dengan nilai float, kemudian akan Anda
ubah ke nilai integer.

$test = 5.55;
$ubah = (int) $test; //$ubah bernilai 5

Selain tehnik casting Anda dapat juga menggunakan fungsi settype ( )
untuk mengubah tipe data sebuah variabel.

Operator
Operator digunakan untuk memanipulasi suatu variabel untuk mendapatkan
sebuah nilai baru. Nilai variabel yang akan dimodifikasi menggunakan
operator disebut operand.

Praktek

a. Operator Perhitungan

Operator perhitungan merupakan operator dasar dalam melakukan proses
perhitungan matematika.

Catatan :
Untuk mengecek tipe data dari sebuah variabel Anda dapat menggunakan
fungsi gettype ( ) atau is_type ( ).
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Tabel 2.2   Operator Perhitungan

Berikut Anda akan mencoba membuat contoh penggunaan operator
perhitungan.

Gambar 2.8   Contoh penggunaan operator perhitungan

1 Bukalah program Dreamweaver Anda, kemudian pilih halaman PHP
dan ketiklah script di bawah ini.

<html>
<title>Operator Perhitungan</title>
<body>

<H1>Operator Perhitungan</H1>
<?php

echo "5 + 2 = ", 5 + 2, "<br>";
echo "5 - 2 = ", 5 - 2, "<br>";
echo "5 * 2 = ", 5 * 2, "<br>";
echo "5 / 2 = ", 5 / 2, "<br>";
echo "5 % 2 = ", 5 % 2, "<br>";

?>
</body>
</html>
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Gambar 2.9   Script operator perhitungan

2 Simpanlah f i le yang Anda buat dengan nama operator_
perhitungan.php di dalam folder C:\AppServ\www.

3 Untuk melihat hasilnya, bukalah jendela browser Anda dan ketiklah
localhost/operator_perhitungan.php pada textbox Address.
Hasilnya akan tampak seperti Gambar 2.8.

b. Operator Perbandingan

Operator perbandingan akan meng-evaluasi suatu ungkapan berdasarkan
nilai boolean True atau False dari ungkapan tersebut. Tabel di bawah ini
merupakan daftar dari operator perbandingan.

Tabel 2.3   Operator Perbandingan
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Gambar 2.10   Contoh penggunaan operator perbandingan

1 Bukalah program Dreamweaver Anda, kemudian pilih halaman PHP
dan ketiklah script di bawah ini.

<html>
<title>Operator Perbandingan</title>
<body>
<H1>Operator Perbandingan</H1>
<?php

echo ("007" == "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" === "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" != "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" <> "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" !== "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" < "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" > "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" <= "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");
echo ("007" >= "7" ? "TRUE <br>" : "FALSE<br>");

?>
</body>
</html>

Keterangan :
Perintah echo akan menampilkan nilai True atau False pada penggunaan operator
perbandingan.
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Gambar 2.11   Script operator perbandingan

2 Simpanlah f i le yang Anda buat dengan nama operator_
perbandingan.php di dalam folder C:\AppServ\www.

3 Untuk melihat hasilnya, bukalah jendela browser Anda dan ketiklah
localhost/operator_perbandingan.php pada textbox Address.
Hasilnya akan tampak seperti Gambar 2.10.

c. Operator Logika

Operator logika berfungsi membandingkan dua buah ekspresi atau lebih.
Lambang dari fungsi operator logika dapat Anda lihat pada tabel di bawah
ini.

Tabel 2.4   Operator Logika

Berikut contoh penggunaan dari operator logika yang akan ditampilkan
pada kondisi IF.
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Contoh 1 (Tanpa menggunakan operator logika):

<?php
&test = 76;
if ($test > 75) {

if ($test < 80) {
echo "Nilai berada diantara angka 75 dan 80";

}
}

?>

Pada contoh di atas apabila menggunakan operator logika dapat Anda
tulis seperti di bawah ini.

Contoh 2 (Menggunakan operator logika):

<?php
$test = 76;
if ($test > 75 && $test < 80) {

echo "Nilai berada diantara angka 75 dan 80";
}

?>

d. Operator Penugasan

Operator penugasan mengambil nilai dari variabel utama dan melakukan
proses pada nilai atau variabel kedua. Tabel di bawah ini adalah daftar
operator penugasan.

Tabel 2.5   Operator Penugasan

Pada halaman berikutnya, Anda akan melihat penerapan operator
penugasan.
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<?php
$text = "Pure & ";
$total = 150;

echo $text .= "Simple.<br>";
echo "Nilai rata-rata = ", $total /= 3;

?>

Contoh di atas membuat dua variabel, yaitu $text dan $total, maka pada
saat ditampilkan di dalam jendela browser akan seperti di bawah.

Pure & Simple.
Nilai rata-rata = 50

Include dan Require
Statement Include atau Require memungkinkan Anda untuk menyertakan
file lain ke dalam file php. File yang Anda include atau require akan
dieksekusi seolah-olah file tersebut menjadi bagian file utama.

Praktek

Gambar 2.12   Halaman Counter

1 Pada contoh di atas Anda akan membuat file halaman counter yang
akan menampilkan sejumlah angka pada saat halaman aktif.

2 Buatlah file txt menggunakan Notepad sebagai media penyimpanan
dan simpan file kosong dengan nama counter.txt di dalam folder
C:\AppServ\www.
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3 Bukalah program Dreamweaver Anda, kemudian pilih halaman PHP
dan ketiklah script di bawah ini.

<?php
if(file_exists("counter.txt")) {

$file = fopen("counter.txt",'r');
$count = (int) fgets($file,4000);
fclose($file);
$count += 1;
$file = fopen("counter.txt",'w');
fputs($file,$count);
fclose($file);
$digit1 = (int) (($count % 1000) / 100);
$digit2 = (int) (($count % 100) / 10);
$digit3 = (int) ($count % 10);

?>
<font face="Tahoma" size="2"><b><p align="center">
Anda pengunjung ke</p></b></font>
<table align="center">
<?php

echo ("
<tr>
<td><img src=\"gambar/digit/$digit1.gif\"></td>
<td><img src=\"gambar/digit/$digit2.gif\"></td>
<td><img src=\"gambar/digit/$digit3.gif\"></td>
</tr>

");
} else {

echo "File tidak ditemukan";
}
?>
</table>

Keterangan :
 Perintah file_exists () merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menguji

keberadaan file dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai jika file tersebut
tidak ditemukan.

 Variabell $file diisi dengan tag untuk membuka file counter.txt supaya dapat
dibaca, kemudian variabel $count akan menampilkan nilai integer dengan tag
fgets (file yang dituju,nilai), setelah itu perintah fclose akan menutup file
counter.txt.

 Perintah $count += 1 akan menambah nilai variabel $count secara terus menerus
dengan angka satu.
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Gambar 2.13   Script halaman counter

4 Simpan dengan nama counter.php di dalam folder C:\AppServ\www.
Untuk melihat hasilnya, ketiklah localhost/counter.php pada textbox
Address. Hasilnya akan tampak seperti Gambar 2.12.

5 Selanjutnya coba Anda buka file lat-jam1.php terdahulu. Perhatikan
Gambar 2.14. Ubah mode tampilan menjadi Split dan klik pada posisi
yang ditunjuk panah.

6 Perhatikan Gambar 2.14. Klik pada bagian pointer pada tampilan
kode dan ketiklah sintaks <br><?php include("counter.php");?>. Lihat
Gambar 2.15.

 Selanjutnya dilakukan kembali perintah untuk membuka file counter.txt dengan
mode w untuk menulis data ke dalam file counter.txt, sedangkan perintah fputs
() hampir sama dengan perintah fgets().

 Variabel $digit1, $digit2 dan $digit3 akan diisi dengan nilai perhitungan dan
dikonversi menjadi tipe integer.

 Setelah itu dibuat teks Anda pengunjung ke dengan huruf Tahoma 2 Bold dan
posisi Center. Kemudian dibuat perintah untuk membuat tabel yang akan
menampilkan gambar digit angka sesuai dengan variabel $digit.
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Gambar 2.14   Menentukan posisi yang akan ditambahkan perintah

Gambar 2.15   Memasukkan perintah baru

7 Simpan file dengan menekan kontrol shortcut CTRL+S pada keyboard
Anda. Hasilnya akan seperti Gambar 2.16.

1: Buka file lat-jam1.php dan
aktifkan tampilan mode Split

2: Klik pada posisi ini3: Tambahkan script disini
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Gambar 2.16   Hasil include file counter.php

String Handling
String Handling merupakan fungsi yang dapat Anda gunakan untuk
memanipulasi string dengan menggunakan pola tertentu, yaitu
menggunakan fungsi Regular Expression.
Perhatikan script penulisan sintaks regular expression di bawah ini.

ereg ("pola", string)

Adapun pola yang dapat Anda gunakan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6   Pola pada fungsi regular expression
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Praktek

Gambar 2.17   Cek validasi e-mail

1 Bukalah program Dreamweaver Anda, kemudian pilih halaman PHP
dan ketiklah script di bawah ini.

<form method="post" action="cek_email.php">
<p align="center">Alamat Email:
<input type="text" name="email" size="20">
<input type="submit" value="Cek E-mail"></p>

</form>
<?php

if ($email != ""){
if(ereg("^.+@.+\..+$", $email)){

echo "<script>alert('Alamat email
$email valid');</script>";

}else{
echo "<script>alert('Alamat email
$email tidak valid');</script>";

}
}

?>

Keterangan :
 Perintah form akan menampilkan sebuah objek textbox dan tombol cek email

yang dihubungkan pada file cek_email.php.
 Apabila variabel $email atau textbox peng-inputan email tidak kosong, maka

perintah pada baris berikutnya akan dieksekusi.
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Gambar 2.18   Script cek email

2 Simpan file ini dengan nama cek_email.php di dalam folder
C:\AppServ\www. Untuk melihat hasilnya, ketiklah localhost/
cek_email.php pada textbox Address. Hasilnya akan tampak seperti
Gambar 2.17.

Latihan Jam Kedua
Pada latihan jam kedua ini, Anda akan membuat halaman pengiriman e-
mail. Pesan yang akan Anda kirim dapat disertai dengan tag HTML di
dalamnya. Lihat Gambar 2.19.

Praktek

1 Bukalah program Dreamweaver Anda, kemudian pilih halaman PHP
dan ketiklah script di bawah Gambar 2.19 untuk membuat script
pengiriman email.

 Jika pada saat pengecekkan email sesuai dengan pola yang ditentukan, maka
akan ditampilkan sebuah kotak pesan.

Catatan :
 Dalam latihan ini form untuk pengiriman e-mail dan form latihan jam2

telah disediakan di dalam folder File PHP pada CD sertaan buku ini.
 Pindahkanlah file form_mail.php dan file lat-jam2.php ke dalam folder

C:\AppServ\www.
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Gambar 2.19   Form pengiriman e-mail

<?php
$to = $email;
$subject = $subject;
$message = $message;

$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html;

charset=iso-8859-1' . "\r\n";

$headers .= 'To: ' .$to. "\r\n";
$headers .= 'From: ' .$from. "\r\n";

$email_oke="^.+@.+\..+$";
if ($email!="" || $from!=""){

if(ereg($email_oke, $email) &&
ereg($email_oke, $from)){
mail($to, $subject, $message, $headers);
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} else {

echo "<script>alert('Alamat e-mail atau
e-mail from tidak valid');</script>";

}
}

?>

Gambar 2.20   Script pengiriman e-mail

Keterangan :
 Variabel $to, $subject dan $message diisi dengan propertis nama dari masing-

masing kotak teks yang terdapat di dalam file form_mail.php.
 Script pada variabel $headers yang pertama dan kedua merupakan perintah

untuk menentukan tipe content yang harus Anda buat apabila ingin mengirim e-
mail dengan tag HTML di dalamnya.

 Sedangkan variabel $headers ketiga dan keempat akan menampilkan keterangan
tambahan tentang pengirim e-mail dan alamat e-mail yang ditujuh.

 Selanjutnya variabel $email_oke diisi dengan pola penulisan e-mail yang benar.
Perintah IF pertama mendeteksi apakah variabel $email atau $from tidak sama
dengan kosong, maka perintah seterusnya akan dieksekusi.

 Perintah IF kedua akan mencocokkan variabel $email dan $from dengan pola
penulisan e-mail yang terdapat di dalam variabel $email_oke dan apabila cocok
perintah akan diteruskan.

 Apabila perintah IF kedua terpenuhi, maka proses pengiriman e-mail akan diproses
dan apabila sebaliknya penulisan e-mail tidak sesuai dengan pola, perintah else
akan dieksekusi dengan menampilkan sebuah kotak pesan.
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2 Simpanlah file yang Anda buat dengan nama email_with_html.php
di dalam folder C:\AppServ\www.

3 Selanjutnya bukalah file form_mail.php, ubah mode tampilan menjadi
Design. Perhatikan gambar di bawah ini, klik pada garis yang berwarna
merah (area form). Pada bagian propertis, isilah kotak teks Action
dengan file email_with_html.php yang telah Anda buat sebelumnya.

Gambar 2.21   Menghubungkan ke file yang akan mengirim e-mail

4 Kemudian simpan file form_mail.php dengan menekan kontrol short-
cut CTRL+S, setelah itu buka file lat-jam2.php.

5 Perhatikan Gambar 2.22. Klik pada area desain yang ditunjuk oleh
panah, kemudian di dalam area code pada posisi kursor aktif tambahkan
perintah <?php include ("form_mail.php"); ?>.

1: Ubah mode tampilan
menjadi Design 2: Klik pada garis ini (area form)

3: Masukkan alamat file yang akan
meng-eksekusi pengiriman e-mail

Catatan :
Untuk melakukan uji coba pengiriman e-mail, Anda tidak dapat melakukannya
pada mode localhost. Penulis meng-upload file email_with_html.php,
form_mail.php dan lat-jam2.php pada web maxikom untuk melakukan
uji coba.
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Gambar 2.22   Menghubungkan ke file yang akan mengirim e-mail

6 Selanjutnya tekan tombol shortcut CTRL+S untuk melakukan
penyimpanan. Perhatikan Gambar 2.19. Untuk memanggil file lat-
jam2.php atau form pengiriman e-mail, ketik www.maxikom.co.id/
lat-jam2.php.

7 Perhatikan Gambar 2.19 kembali. Penulis mencoba mengirim e-mail
ke alamat fier_7@yahoo.co.id dan e-mail pengirim dimasukkan
alamat mulya@yahoo.co.id dengan subject Coba kirim e-mail
menggunakan tag HTML, kemudian dibuat pesan dengan tag HTML
di dalamnya.

8 Saat tombol Kirim E-mail di-klik tdk terjadi kesalahan penulisan
alamat e-mail, maka proses pengiriman e-mail akan dieksekusi.
Perhatikan Gambar 2.23. Saat surat yahoo fier_7@yahoo.co.id
dibuka akan tampil pesan baru dgn pengirim mulya@yahoo.co.id
dan topik Coba kirim e-mail menggunakan tag HTML.

Catatan :
www.maxikom.co.id merupakan nama domain, nama domain dapat Anda
peroleh pada saat Anda melakukan hosting baik gratis atau berlangganan.
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Gambar 2.23   Proses pengiriman e-mail berhasil

9 Hasil dari pengiriman menggunakan tag HTML akan seperti gambar di
bawah ini.

Gambar 2.24   Hasil dari pengiriman e-mail
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Soal Jam Kedua

Gambar 2.25   Soal jam kedua

Buatlah halaman untuk mendeteksi kesalahan dalam penulisan nama,
e-mail dan nomor  handphone dengan ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan Soal:

l Penulisan nama tidak boleh melakukan input angka.
l Penulisan alamat e-mail yang diperbolehkan hanya .com, .co.id dan

.net.
l Penulisan No. Handphone, harus diawali dengan angka 0 (nol) dan

diteruskan dengan nilai angka dibelakangnya minimal 10 digit.


