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Apa itu Cookies dan Session ?
Cookies adalah potongan informasi yang disimpan oleh browser ke dalam
harddisk secara temporer untuk mengindentifikasi status pada site yang
Anda kunjungi. Nilai cookies dapat Anda tentukan dari banyaknya
kunjungan, nama, tanggal, alamat email atau lainnya. Cookies bermanfaat
untuk mempercepat navigasi dan mengingat informasi personal, sehingga
Anda tidak harus selalu memasukkan hal yang sama setiap kali
mengunjungi situs yang sering Anda kunjungi.
Sedangkan pengertian Session hampir sama dengan cookies, hanya
saja terdapat perbedaan lama waktu pemakaiannya saja. Perbedaan lain
antara cookies dan session, yaitu: kalau cookies tersimpan di dalam
komputer client dan session tersimpan langsung di dalam komputer server.

Membuat Cookies
Perintah untuk membuat cookies, sintaksnya adalah:

setcookie (name,value,expire,path,domain,secure)

Tabel 65.1   Keterangan perintah cookies

Praktek

Untuk lebih jelasnya dalam penggunaan cookies, coba Anda perhatikan
langkah-langkah berikut.
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Gambar 6.1   Praktek menggunakan cookies

1 Aktifkan program Dreamweaver Anda dan buatlah sebuah halaman
PHP baru.

2 Setelah itu ubahlah mode tampilan menjadi Code, kemudian ketiklah
perintah di bawah ini. Lihat Gambar 6.2.

<?php
if ($nama != "" || $pass != "") {

setcookie("nama","$nama");
setcookie("pass","$pass");
echo "<span class=\"style15\">Login name
<font color=\"#FF0000\">$nama </font>Password $pass";

} else {
echo "<span class=\"style15\">Anda telah log out";

}
?>

<html>
<title>Cookies</title>
<style type="text/css">
<!--

.style15 {font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-weight: bold; font-size: 12px; }
.style17 {font-weight: bold}

-->
</style>
<body>
<form method="post" action="cookies.php"><br>

<table width="246" align="center">
<tr>
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<td width="77"><span class="style15">
User Name </span></td>
<td width="3"><span class="style15">:
</span></td>
<td width="144">
<input name="nama" type="text"></td>

</tr>
<tr>

<td><span class="style15">Password</span></td>
<td><span class="style15">:</span></td>
<td><input name="pass" type="text"></td>

</tr>
<tr>

<td colspan="3"><div
align="center" class="style15"><br>
<input name="login" type="submit" value="Login">
</div></td>

</tr>
</table>

</form>
</body>
</html>

3 Setelah itu simpanlah file yang Anda buat dengan nama cookies.php
di dalam folder C:\AppServ\www.

4 Untuk melihat hasilnya, coba Anda buka jendela browser. Kemudian
ketiklah alamat localhost/cookies.php pada bagian kotak Address,
hasilnya akan seperti Gambar 6.3.

Keterangan :
 Perintah logika If mengecek variabel cookies, yaitu $nama dan $pass. Apabila

tidak kosong, maka dibuat dua cookies yang bernilai apa yang akan Anda input di
dalam kotak teks nama dan password yang akan dibuat nanti. Kemudian
menampilkan teks nama dan password user yang login dengan style css.

 Apabila sebaliknya nilai dari variabel cookies $nama dan $pass sama dengan
kosong, maka akan ditampilkan teks Anda telah log out.

 Setelah itu dibuat perintah HTML dengan TITLE halaman Cookies, kemudian dibuat
perintah CSS yang akan digunakan untuk mengatur tampilan font.

 Di dalam tag <body> dibuat perintah untuk membuat tabel dengan 3 baris dan 3
kolom.
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Gambar 6.2   Praktek menggunakan cookies

Gambar 6.3   Tampilan awal halaman

5 Sekarang coba Anda masukkan username Firdaus dgn password
maxikom dan klik tombol Login. Hasilnya akan sperti Gambar 6.1.
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Menghapus dan Mengganti Nilai Cookies

Untuk menghapus nilai cookies, Anda hanya perlu mengubah nilai string
cookies menjadi kosong. Sedangkan untuk mengganti nilai cookies dapat
Anda lakukan dengan mengubah nilai dari variabel cookies setelah Anda
menghapus nilai cookies yang lama.

Praktek

Dalam praktek berikut Anda akan melakukan sedikit modifikasi pada file
cookies.php sebelumnya dengan menambahkan tombol Logout.

Gambar 6.4   Modifikasi file cookies.php

1 Pastikan file cookies.php yang Anda buat sebelumnya masih dalam
keadaan aktif.

2 Ubahlah mode tampilan menjadi Split. Perhatikan Gambar 6.5. Klik
pada area baris ketiga tepatnya disamping tombol Login, kemudian
klik menu Insert | Form | Button.

Catatan :
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cookies hanya bersifat temporer
atau sementara. Cookies akan terus aktif sampai Anda menutup jendela
browser.
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Gambar 6.5   Memasukkan komponen button

3 Perhatikan gambar di bawah ini. Pada kotak dialog Input Tag Acces-
sibility Attributes pada pilihan style pilihlah option No label tag,
kemudian klik tombol OK.

Gambar 6.6   Menambahkan sebuah komponen tombol

1: Klik pada bagian ini

2: Klik Insert 3: Klik Form 4: Klik Button

1: Pilih option ini

2: Klik tombol OK
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4 Selanjutnya ubahlah propertis tombol, caranya pilihlah tombol yang
baru Anda tambahkan. Kemudian aktifkan bagian Properties ubah
propertis Value dan Button name menjadi Logout.

Gambar 6.7   Mengubah propertis tombol

5 Setelah itu lakukanlah sedikit modifikasi pada code PHP yang terdapat
pada baris atas perintah, sehingga tampak seperti kode di bawah.

<?php
if ($login) {

if ($nama != "" || $pass != "") {
setcookie("nama","$nama");
setcookie("pass","$pass");
echo "<span class=\"style15\">Login name

<font color=\"#FF0000\">$nama
</font> Password $pass";

}
} elseif ($logout){

setcookie("nama");
setcookie("pass");
echo "<span class=\"style15\">Anda telah log out";

}
?>

1: Pilih tombol2: Ubah Value dan Button name menjadi
Logout pada bagian Properties

Keterangan :
 Perintah if ($login) akan melakukan perintah untuk membuat cookies pada saat

Anda meng-klik tombol Login.
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 Apabila Anda meng-klik tombol Logout, maka perintah yang terdapat di bawah
elseif ($logout) akan dieksekusi untuk menghapus nilai dari variabel cookies.

Gambar 6.8   Modifikasi perintah

6 Pada form Action ubah menjadi edit_cookies.php. Simpan ulang file
dengan nama edit_cookies.php di dalam folder C:\AppServ\www
dengan cara tekan shortcut CTRL+SHIFT+S pada keyboard Anda.

7 Untuk melihat hasilnya aktifkan jendela browser dan ketik alamat
localhost/edit_cookies.php pada kotak Address.

8 Untuk menghapus nilai dari variabel cookies, Anda dapat meng-klik
tombol Logout. Sedangkan untuk membuat nilai variabel baru Anda
dapat melakukan login dengan nama yang berbeda.

Membuat Session
Perintah dalam pembuatan session tidak jauh berbeda dengan perintah
cookies. Saat client berkunjung, web server akan menampilkan session
sampai client meminta layanan dihentikan atau server menghentikan
layanannya. Layanan ini dikenal dengan nama SID (Session Identifier).
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Praktek

Untuk memulai session, Anda hanya perlu menuliskan perintah
session_start(). Perhatikan langkah-langkah di bawah ini.

1 Aktifkan program Dreamweaver Anda dan buatlah sebuah halaman
PHP baru.

2 Ketiklah perintah di bawah ini untuk membuat sebuah halaman ses-
sion.

<?php
session_start();

echo 'Selamat Datang';

$_SESSION['nama'] = "Firdaus";
$_SESSION['time'] = time();

echo '<br><a href="session2.php">Halaman 2</a>';
echo '<br><a href="session2.php?' . session_id() . '">

Halaman 2 (SID)</a>';
?>

Gambar 6.9   Perintah pembuatan session

Keterangan :
 Perintah session_start() merupakan perintah untuk memulai pembuatan ses-

sion. Sedangkan perintah $_session[ ] merupakan pendeklarasian variabel
global yang akan memanggil nilai nama dan time.

 Kemudian membuat link yang akan menghubungkan ke file session2.php yang
akan dibuat nanti.
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3 Kemudian simpanlah file yang Anda buat dengan nama session1.php
di dalam folder C:\AppServ\www.

4 Setelah itu buat halaman PHP baru dengan cara meng-klik menu File
| New dan selanjutnya ketiklah perintah di bawah ini.

<?php
session_start();

echo 'Selamat Datang <b>', $_SESSION['nama'].'</b><br>';
echo date('d M Y H:i:s', $_SESSION['time']);

echo '<br /><a href="session1.php">Halaman 1</a>';
?>

Gambar 6.10   Perintah untuk menampilkan session

5 Simpan file yang Anda buat dengan nama session2.php di dalam
folder C:\AppServ\www.

6 Untuk mencoba hasilnya, bukalah jendela browser Anda dan ketik
alamat localhost/session1.php pada kotak teks Address. Lihat
Gambar 6.11.

Keterangan :
 Perintah session_start() merupakan perintah untuk memulai pembuatan ses-

sion. Sedangkan perintah echo ‘selamat datang akan menampilkan variabel
session nama dan perintah echo date akan mengatur format tanggal dan
waktu pada variabel session time.

 Kemudian membuat link yang akan menghubungkan ke file session1.php.
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Gambar 6.11   Halaman session pertama

7 Sekarang coba Anda klik link Halaman 2 pada gambar di atas, maka
akan tampil nilai dari variabel session nama dan time.

Gambar 6.12   Halaman session kedua

8 Selanjutnya coba Anda klik link Halaman 1, kemudian klik link
Halaman 2(SID). Pd hal ini Anda akan diberikan ID Session sebagai
referensi, referensi ini lah yg dikenal dgn SID (Session Identifier).

Gambar 6.13   Halaman session dengan id session
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Mengakhiri Session
Anda dapat menggunakan fungsi session_destroy() untuk mengakhiri
suatu session atau menghapus semua variabel session. Fungsi
session_destroy() tidak memerlukan argumen dalam penggunaannya.

Praktek

Berikut Anda akan menghapus nilai variabel session nama dan time
pada praktek sebelumnya.

1 Aktifkan program Dreamweaver Anda dan buatlah sebuah halaman
PHP baru.

2 Ketiklah perintah di bawah ini untuk mengakhiri session yang dibuat
pada file session yang Anda buat sebelumnya.

<?php
session_start();
session_destroy();

echo '<br /><a href="session2.php">Halaman 2</a>';
?>

Gambar 6.14   Perintah untuk mengakhiri session

Keterangan :
 Perintah session_start() merupakan perintah untuk memulai pembuatan ses-

sion, sedangkan perintah session_destroy() akan mengakhiri perintah
pembuatan session.

 Kemudian membuat link yang akan menghubungkan ke file session2.php untuk
melihat nilai session setelah dihapus.
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3 Kemudian simpanlah f i le yang Anda buat dengan nama
hapus_session.php di dalam folder C:\AppServ\www.

4 Untuk mencoba hasilnya, bukalah jendela browser dan ketik alamat
localhost/session1.php pada kotak teks Address untuk memberikan
nilai pada variabel session, kemudian klik link Halaman 2.

5 Perhatikan Gambar 6.12 sebelumnya. Pada halaman 2 atau file
session2.php telah terdapat user dengan nama Firdaus.

6 Sekarang coba Anda ubah alamat pada kotak teks Address menjadi
localhost/hapus_session.php. Selanjutnya klik link Halaman 2,
maka yang terjadi dari variabel session akan diakhiri.

Gambar 6.15   Variabel session telah diakhiri

Latihan Jam Keenam
Pada latihan jam keenam ini Anda akan membuat halaman polling yang
hanya dapat diakses satu kali saja oleh tiap user, ini bertujuan supaya
polling yang Anda buat tidak disalah gunakan.

Gambar 6.16   Latihan jam keenam
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Praktek

1 Sebelum Anda membuat file PHP, terlebih dahulu buatlah file TXT
dengan mengaktifkan jendela Notepad.

2 Di dalam jendela Notepad masukkan judul, jawaban, dan nilai awal
polling yang akan Anda buat.

Misalnya: Apa pendapat Anda mengenai buku ini? + Bagus;
Lumayan; Biasa aja ; Kurang + 0;0;0;0

Gambar 6.17   Membuat file data polling

3 Setelah itu simpanlah file notepad yang Anda buat dengan nama
polling.txt di dalam folder C:\AppServ\www.

4 Selanjutnya aktifkan program Dreamweaver Anda dan buatlah sebuah
halaman PHP baru.

5 Ketiklah perintah di bawah ini untuk membuat halaman utama polling.

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

echo "<form method=post action=\"polling1.php\">";
$file = fopen("polling.txt",'r');
$poll = fgets($file,4000);
fclose($file);

Catatan :
 Data polling yang Anda buat menggunakan tanda plus ( + ) sebagai

pemisah antara judul, jawaban, dan nilai vote. Kemudian antara jawaban
dan nilai dipisahkan dengan tanda titik koma ( ; ). Tanda pemisah ini
akan dimanfaatkan pada saat penulisan perintah PHP nantinya.

 Penulisan judul, jawaban, dan nilai vote harus ditulis dalam satu baris.
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$data = explode("|",$poll);
echo $data[0]."<br>";
$pilihan = explode(";",$data[1]);
for($i = 0;$i < count($pilihan);$i++){

if($i == 0){
echo "<input type=radio name=pil
   value=$i checked>$pilihan[$i]<br>";

} else {
echo "<input type=radio name=pil
   value=$i>$pilihan[$i]<br>";

}
}
echo "<input type=submit value=Vote>";
echo "</form>";

} else {
echo "Tidak ada polling";

}
?>

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

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

 Kemudian membuat perintah FORM yang dihubungkan ke file polling1.php
yang akan dibuat nanti.

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

 Variabel $data diisi dengan pembagian data pada file polling.txt yang terdapat
di dalam variabel $poll menggunakan perintah explode (“nilai pemisah”,data)
untuk menjadikan data yang diperoleh sebagai data array. Setelah dilakukan
pembagian, maka terdapat nilai variabel array $data[0] bernilai judul polling,
$data[1] bernilai jawaban polling dan $data[2] bernilai hasil pilihan vote.

 Perintah echo $data[0] akan menampilkan judul polling. Sedangkan variabel
$pilihan akan membagi variabel array $data[1] dalam bentuk data array.

 Operasi loop FOR untuk memberikan nilai integer sebanyak data yang terdapat di
dalam variabel $pilihan sebagai identitas masing-masing data array. Selanjutnya
apabila nilai variabel $i sama dengan nol (0), maka dibuat sebuah komponen
radio button dengan posisi default terpilih dan apabila nilai variabel $i tidak sama
dengan nol (0) maka perintah else akan melakukan pembuatan komponen radio
button sampai looping selesai.

 Kemudian dibuat komponen tombol dan apabila f ile data polling.txt tidak
ditemukan, maka akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada polling.
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Gambar 6.18   Perintah yang akan menampilkan data polling

6 Simpanlah file tersebut dengan nama polling.php di dalam  folder
C:\AppServ\www.

7 Kemudian buatlah sebuah halaman PHP baru dan ketiklah perintah di
bawah ini untuk melakukan proses penyimpanan data polling.

<?php
session_start();
if(file_exists("polling.txt")) {

$file = fopen("polling.txt",'r');
$poll = fgets($file,4000);
fclose($file);

$data = explode("+",$poll);
$pilihan = explode(";",$data[1]);
$counter = explode(";",$data[2]);

if (!$_SESSION['status']) {
$_SESSION['status']="pilih";
$counter[$pil]++;
$file = fopen("polling.txt",'w');
$poll = $data[0]."+".$data[1]."+";
for($i = 0;$i < count($pilihan);$i++) {

$poll .= $counter[$i].";";
}
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fputs($file,$poll);
fclose($file);

}

echo $data[0],"<br>Pilihan anda $pilihan[$pil]<br>";
for($i = 0;$i < count($pilihan); $i++){

$jml=$jml+$counter[$i];
}
echo "<table>

<tr>
<th>Jawaban</th>
<th>Persentase</th>
<th></th>
<th>Vote</th>

</tr>";
for($i = 0;$i < count($pilihan); $i++){

if($jml==0){
$j=1;

} else {
$j=$jml;

}
$hasil_vote=sprintf("%01.1f",
(($counter[$ i]/$j)*100));
echo " <tr>

<td>$pilihan[$i]</td>
<td>

<table>
<tr>

<td bgcolor=\"$pilihan[$i]\"
width=$hasil_vote>&nbsp;</td>

</tr>
</table>

</td>
<td>$hasil_vote %</td>
<td align=center>$counter[$i]</td>

</tr>";
}

}
?>

Keterangan :
 Perintah session_start() digunakan untuk memulai pembuatan session, perintah

pada baris berikutnya dianggap sudah jelas. Penulis akan langsung menjelaskan
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8 Simpanlah file yang Anda buat dengan nama polling1.php di dalam
folder C:\AppServ\www.

9 Untuk mencoba hasilnya, buka jendela browser dan ketiklah alamat
localhost/polling.php pada kotak teks Address.

10 Perhatikan Gambar 6.16. Pilihlah salah satu option yang ada,
kemudian klik tombol Vote.

11 Setelah Anda melakukan langkah kesepuluh, maka akan ditampilkan
halaman hasil pilihan polling. Lihat Gambar 6.19.

 perintah logika IF (!$_session[‘status’]), perintah ini akan mendeteksi apakah
variabel session status sudah terdapat nilai atau belum, apabila belum maka
perintah baris berikutnya akan dieksekusi.

 Perintah berikutnya akan memberi nilai variabel $_session[‘status’]=pilih dan
mengisi variabel $counter dengan penambahan nilai 1 sesuai option yang dipilih.

 Selanjutnya dilakukan kembali perintah untuk membuka file polling.txt dengan
mode w, sedangkan perintah fputs akan menulis data yang baru ke dalam file
polling.php sesuai dengan data yang di-loop dari variabel $poll dengan nilai
variabel $counter.

 Perintah selanjutnya merupakan perintah yang akan menampilkan judul polling
dan jawaban yang Anda pilih. Kemudian perintah loop akan mengisi variabel
$jml dengan nilai total seluruh polling.

 Setelah itu dibuat perintah tabel dan memberi judul pada masing-masing kolom,
kemudian dibuat perintah looping sebanyak jumlah jawaban.

 Jika nilai dari variabel $jml sama dengan kosong, maka variabel $j diberi nilai 1
dan apabila tidak kosong, maka variabel $j diberi nilai sama dengan variabel
$jml. Selanjutnya dibuat perintah untuk menentukan nilai persentase.

 Kemudian pada baris kedua pada tabel diisi dengan jawaban polling, persentase,
dan total pemilih pada masing-masing jawaban.

Catatan :
 Setelah Anda melakukan pemilihan pada salah satu option, Anda tidak

dapat melakukan pemilihan untuk kedua kalinya. Untuk melakukan
pemilihan ulang Anda harus keluar dari jendela browser.

 Nilai jawaban yang terdapat di dalam file polling.txt dapat Anda tambah
nilainya sesuai dengan keinginan.
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Gambar 6.19   Halaman hasil polling

Soal Jam Keenam
Pada soal jam keenam, coba Anda modifikasi praktek Latihan Jam
Keempat.

Ketentuan Soal:
l Buatlah supaya pengisian buku tamu hanya dapat dilakukan satu

kali oleh setiap user yang masuk ke dalam halaman.

l Buat perintah yang akan menyaring kata-kata yang tidak diinginkan
pada komentar yang ditulis oleh user, misalnya kata-kata jorok atau
sejenisnya.

l Untuk lebih jelasnya Anda dapat membuka CD tutorial sertaan buku
ini pada bagian Soal Jam Keenam.


