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FUNGSI STANDAR 

A. Tujuan 

 Pengenalan dan penggunaan string dan array 

 Pengenalan dan penggunaan operator 

 Mengonversi array menjadi string 

 

B. Dasar Teori 

 Tipe String 

String merupakan teks atau kumpulan karakter. Dalam PHP, string dapat dibuat 

menggunakan tiga cara, yaitu: 

o Menggunakan tanda petik tunggal 

o Menggunakan tanda petik ganda 

o Menggunakan here-document 

Dalam pemrograman, termasuk pembuatan web, string merupakan tipe data 

yang kerap kali dijumpai dalam berbagai kasus. 

Contoh: 

‘string dalam petik tunggal’ 

 

“string dalam petik ganda” 

 

$str = <<< BATAS 

String dengan here-document mendukung banyak baris. 

BATAS; 

String yang diapit oleh petik ganda juga dapat mendukung escape sequence, 

yaitu beberapa karakter yang dianggap sebagai satu karakter, yang digunakan 

untuk merepresentasikan kedudukan karakter tertentu. 

Escape Squence Karakter yang direpresentasikan 

\” Double quotes 

\n Newline 

\r Carriage Return 
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\t Tab 

\\ Blackcslash 

\$ Dollar sign 

\{ Left brace  

\} Right brace 

\[ Left bracket 

\] Right bracket 

\0 sampai \777 Karakter ASCII yang direpresentasikan dengan nilai 

oktal 

\x0 sammpai \xFFF Karakter ASCII yang direpresentasikan dengan nilai 

heksadesimal 

 

 Tipe Array 

Array adalah variabel yang menyimpan sekelompok nilai, yang dapat 

diidentifikasi berdasarkan posisinya (nomor, dengan 0  sebagai indeks 

pertamanya) atau dengan nama (bertipe string) yang telah didefinisikan 

sebelumnya. 

 

$person[0] = “Aas”; 

$person[1] = “Jajang”; 

$person[2] = “Dadan”; 

$person[3] = “Renra”; 

 

$pegawai [‘manajer’] = “Aas”; 

$pegawai [‘dirut’] = “Jajang”; 

$pegawai [‘umum’] = “Dadan”; 

$pegawai [‘teknisi’] = “Renra”; 

Berikut ini konstruksi untuk membentuk suatu array: 

$person = array [‘Aas’, ‘Jajang’, ‘Dadan’, ‘Renra’]; 

$pegawai = array [‘manajer’ => ‘Aas’, 

 ‘dirut’ => ‘Jajang’, 

 ‘umum’ => ‘Dadan’, 

 ‘teknisi’ => ‘Renra’]; 
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Operator dalam PHP 

Operator dalam PHP dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

 Operator penugasan (assignment) 

 Operator aritmatika 

 Operator relasional 

 Operator logika 

 Operator bitwise 

 Operator string 

 Operator array 

 Operator kondisional 

 Operator eksekusi 

 

Operator Penugasan 

Operaot penugasan (assignment) adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai 

ke dalam suatu variabel. PHP menggunakan operator sama dengan (=) untuk 

melakukan hal ini, seperti layaknya bahasa C/C++ dan Java. Berikut ini contoh 

beberapa baaris kode yang menunjukkan proses pengisian nilai dalam PHP. 

<?php 

 $bil1 = 78; 

 $bil2 = 42.39; 

 $ch = ‘B’; 

 $nama = “Joe”; 

 // … 

?> 

 

 

 



 

  

RONA SALWA 4 

 

FUNGSI STANDAR 

Operator Aritmatika 

PHP memiliki dukungan terhadap operasi perhitungan standar dengan menyediakan 

operator-operator aritmatika. Berikut ini daftar operator yang termasuk ke dalam 

kelompok ini. 

OPERATOR KETERANGAN 

+ Operator untuk penjumlahan 

- Operator untuk pengurangan 

* Operator untuk perkalian 

/ Operator untuk pembagian 

% Operator untuk mengetahui sisa dari pembagian (modulus) 

++ Operator untuk menaikkan nilai variabel sebesar 1 

(increment) 

-- Operator untuk menurunkan nilai variabel sebesar 1 

(decrement) 

 

Operator ++ (increment) dan (decrement) merupakan operator unary, yaitu operator 

yang hanya memiliki satu buah operand. Operator increment dibedakan menjadi dua: 

pre-increment dan post-increment. Begitu juga dengan operator decrement, dibedakan 

menjadi pre-decrement dan post-decrement. 

 

Pada pre-increment, nilai variabel akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum  diproses; 

sedangkan pada post-increment, nilai variabel diproses terlebih dahulu sebelum 

dinaikkan. 

Praktikum 1: menggunakan operator increment dan decrement 

Nama file: inc-dec.php 

<html> 

<head> 

 <title>Operator Increment dan Decrement</title> 

</head> 

<body> 
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 <h2>Demo Operator ++ dan </h2> 

 <?php 

  $x = 10; 

 

  echo “<p>”; 

  echo “Pre-increment”; 

  echo “<br />Nilai \$x awal = $x”; 

  echo “<br />Nilai ++\$x = “ . ++$x; 

  echo “<br />Nilai \$x akhir = $x”; 

  echo “</p>”; 

 

  $x = 10; // mengubah kembali nilai x menjadi 10 

 

  echo “<p>”; 

  echo “Post-increment”; 

  echo “<br />Nilai \$x awal = $x”; 

  echo “<br />Nilai \$x++ = “ . $x++; 

  echo “<br />Nilai \$x akhir = $x”; 

  echo “</p>”; 

 

$y = 20; 

 

  echo “<p>”; 

  echo “Pre-decrement”; 

  echo “<br />Nilai \$y awal = $y”; 



 

  

RONA SALWA 6 

 

FUNGSI STANDAR 

  echo “<br />Nilai --\$y = “ . --$y; 

  echo “<br />Nilai \$y akhir = $y”; 

  echo “</p>”; 

 

  $y = 20; // mengubah kembali nilai y menjadi 20 

 

  echo “<p>”; 

  echo “Post-decrement”; 

  echo “<br />Nilai \$y awal = $y”; 

  echo “<br />Nilai \$y-- = “ . $y--; 

  echo “<br />Nilai \$y akhir = $y”; 

  echo “</p>”; 

 ?> 

</body> 

</html> 

Pada pre-increment nilai $x akan dinaikkan dahulu sebelum ditampilkan sehingga 

ketika ditampilkan nilai yang muncul adalah 11, sedangkan pada post-increment 

nilainya ditampilan terlebih dahulu sebelum akhirnya dinaikkan. Dengan demikian, nilai 

yang muncul masih tetap 10. Untuk pre-decrement dan post-decrement, konsepnya 

sama seperti increment. 

 

Operator Relasional 

Operator relasional digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari operasi 

perbandingan ini selalu menghasilkan nilai Boolean(true atau false). Dalam PHP, yang 

termasuk ke dalam operator relasional adalah sebagai berikut: 
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operator keterangan 

$a == $b Memeriksa apakah $a sama dengan $b 

$a === $b Memeriksa apakah $a sama dengan $b dan berasal dari 

tipe data yang sama 

$a != $b Memeriksa apakah $a tidak sama dengan $b 

$a !== $b Memeriksa apakah $a tidak sama dengan $b dan berasal 

dari tipe data yang berbeda 

$a < $b Memeriksa apakah $a lebih kecil dari $b 

$a > $b Memeriksa apakah $a lebih besar dari $b 

$a <= $b Memeriksa apakah $a lebih kecil atau sama dengan $b 

$a >= $b Memeriksa apakah $a lebih besar atau sama dengan $b 

 

Pada table di atas, terdapat operator == dan ===. Perbedaannya dapat dilihat pada 

kode berikut: 

$a = (12 == “12”); // $a bernilai true 

$b = (12 === “12”); // $b bernilai false 

Variabel $a bernilai true karena operator == tidak menghiraukan tipe data pada saat 

membandingkan nilai. Pada saat menggunakan operator ==, nilai 12 (bilangan bulat) 

dan “12” (string) akan dianggap sama. Ini berbeda dengan cara kerja operator, 

berbeda dengan operator ===. Pada operator ===, nilai true hanya akan dihasilkan jika 

kedua operand memiliki nilai sama dan berasal dari tipe data yang sama juga. 

$b1 = (12 === 12);  // $b1 bernilai true 

$b2 = (“12” === “12”);  // $b2 bernilai true 

Hal ini juga berlaku untuk operator != dan !==, seperti yang ditunjukkan oleh kode 

berikut: 

$a = (12 != “12”);  // $a bernilai false 

$b = (12 !== “12”);  // $b bernilai true 

Operasi perbandingan seperti ini banyak digunakan sebagai kondisi dalam blok 

pemilihan (if-else) dan pengulangan (for, while, dan do-while). Untuk memahami cara 

kerja masing-masing operator di atas, silakan lakukan praktikum berikut ini. 
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Praktikum 2: menggunakan operator relasional 

Nama file: relasional.php 

<html> 

<head> 

 <title>Operator Relasional</title> 

</head> 

<body> 

 <h2>Demo operator relasional</h2> 

 <?php 

 $a = 5; 

 $b = 10; 

 echo “\$a = $a”; 

 echo “<br />\$b = $b<br />”; 

 echo “<br />\$a == \$b : “ . ($a == $b); 

 echo “<br />\$a != \$b : “ . ($a != $b); 

 echo “<br />\$a < \$b : “ . ($a < $b); 

 echo “<br />\$a > \$b : “ . ($a > $b); 

 echo “<br />\$a <= \$b : “ . ($a <= $b); 

 echo “<br />\$a >= \$b : “ . ($a >= $b); 

?> 

</body> 

</html> 

Pada praktikum ini kira memasukkan nilai 5 ke dalam variabel $a dan 10 ke dalam 

variabel $b. selanjutnya, kita merelasikan kedua variabel tersebut menggunakan 

operator relasional. Hasilnnya adalah seperti tampak pada percobaan di atas. Nilai 1 
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yang ditampilkan merepresentasikan nilai true dan nilai kosong merepresentasikan 

nilai false. 

 

Operator Logika 

Operator logika digunakan untuk mengoperasikan dua buah operand yang bertipe 

Boolean. Hasil yang diberikan dari operasi ini juga akan bertipe Boolean. Operasi 

logika dapat berupa AND (dan), OR (atau), dan NOT (negasi). Table di bawah ini 

menunjukkan operator logika dalam PHP. 

OPERATOR KETERANGAN 

&& Logika AND 

|| Logika OR 

! Logika NOT 

 

Operator && akan menghasilkan nilai true jika kedua operad bernilai true. Selain 

kondisi itu, operator ini akan menghasilkan nilai false. 

Operator || akan menghasilkan nilai false jika kedua operand bernilai false. Selain 

kondisi tersebut, operator || akan menghasilkan nilai true. 

Operator ! digunakan untuk melakukan negasi terhadap suatu nilai Boolean. Operator 

ini hanya memiliki sebuah operand. Jika operand bernilai true, maka operator ini akan 

menghasilkan nilai false. Jika sebaliknya, maka operator ini akan menghasilkan nilai 

false. 

 

Operator Bitwise 

Operator bitwise pada dasarnya adalah operator logika. Perbedaannya, operator 

bitwise bekerja pada tipe bilangan bulat, bukan pada tipe Boolean. Bilangan bulat yang 

dijadikan sebagai operand akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner terlebih 

dahulu. Selanjutnya, operasi logikanya dilakukan bit-demi-bit (bit = binary digit atau 

digit biner). Hasil yang diberikan oleh operator bitwise mula-mula ada dalam bentuk 

biner, yang kemudian dikonversi kembali ke bentuk angka decimal (basis 10). Daftar 

operator bitwise di dalam PHP dapat dilihat pada table di bawah. 
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OPERATOR KETERANGAN 

& Bitwise AND 

| Bitwise OR 

^ Bitwise XOR 

~ Bitwise NOT 

<< Bitwiser shift left (messenger n bit ke arah kiri) 

>> Bitwiser shift right (messenger n bit ke arah kanan) 

 

Cara kerja dari operator &, |, dan ~ sebenarnya sama seperti operator &&, ||, dan ! 

yang terdapat pada operator logika. Perbedaannya, operator-operator &, |, dan ~ 

beroperasi untuk masing-masing bit di dalam bilangan bulat yang sudah dikonversi 

dalam bentuk biner (basis 2). 

Operator ^ (XOR) hanya akan menghasilkan nilai true jika salah satu operand (bukan 

keduanya) bernilai true. Selain kondisi tersebut, nilai yang akan dihasilkan adalah 

false, termasuk jika kedua operand-nya bernilai true. 

Operator << akan menggeser n bit ke arah kiri dari bilangan yang sudah dikonversi ke 

bentuk biner. Setiap penggeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operand 

dikali 2. Sebagai contoh, 24 << 1 berarti nilai  24 dalam bentuk biner akan digeser 1 bit 

kea rah kiri, hasilnya adalah 24x2, yaitu 48. Contoh lain, 24 << 2 akan menghasilkan 

nilai 96. 

Operator >> akan menggeser n bit ke arah kanan dari bilangan yang sudah dikonversi 

ke bentuk biner. Setiap penggeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai 

operand dibagi 2. Sebagai contoh, 24 >> 1 berarti nilai 24 dalam bentuk biner digeser 1 

bit ke arah kanan, hasilnya adalah 24/2, yaitu 12. Contoh lain, 24 >> 2 akan 

menghasilkan nilai 6, yang berasal dari (24/2)/2. Jika operand berupa bilangan ganjil 

maka nilai nilai pecahan dari hasil yang diperoleh akan diabaikan. Sebagai contoh, 7 

>> 1 akan  menghasilkan nilai 3, bukan 3.5. 

Praktikum 3: menggunakan operator bitwise 

Nama file: bitwise.php 

<html> 

<head> 
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 <title>Operasi Bitwise</title> 

</head> 

<body> 

 <h2>Demo operator bitwise</h2> 

 <?php 

  $a = 24; 

  $b = 17; 

  echo “\$a = $a”; 

  echo “<br />\$b = $b<br />”; 

  echo “<br />\$a & \$b : “ . ($a & $b); 

  echo “<br />\$a | \$b : “ . ($a | $b); 

  echo “<br />\$a ^ \$b : “ . ($a ^ $b); 

  echo “<br />~\$a : “ . (~$a); 

  echo “<br />\$a >> 2 : “ . ($a >> 2); 

  echo “<br />\$a << 1 : “ . ($a << 1); 

 ?> 

</body> 

</html> 

 

Cara kerja dari kode di atas adalah sebagai berikut: 

Operasi bitwise AND: 

0 0 0 1 1 0 0 0   24 dalam bentuk biner 

0 0 0 1 0 0 0 1   17 dalam bentuk biner 

− − − − − − − −  & 

0 0 0 1 0 0 0 0   hasil = 16 
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Seperti yang Anda lihat, operasi AND di atas bekerja bit-demi-bit, dimana o berarti 

false dan 1 berarti berarti true. Konsep operasi bitwise OR dan XOR sama seperti di 

atas, hanya bentuk operasinya saja yang berbeda. 

Operasi bitwise OR: 

0 0 0 1 1 0 0 0   24 dalam bentuk biner 

0 0 0 1 0 0 0 1   17 dalam bentuk biner 

− − − − − − − −  | 

0 0 0 1 1 0 0 1   hasil = 25 

Operasi bitwise XOR 

0 0 0 1 1 0 0 0   24 dalam bentuk biner 

0 0 0 1 0 0 0 1   17 dalam bentuk biner 

− − − − − − − −  ^ 

0 0 0 0 1 0 0 1   hasil = 9 

Operasi bitwise SHIFT RIGHT 

0 0 0 1 1 0 0 0   24 dalam bentuk biner 

− − − − − − − −  >>  2 

0 0 0 0 0 1 1 0   hasil = 6 

Operasi bitwise SHIFT LEFT 

0 0 0 1 1 0 0 0   24 dalam bentuk biner 

− − − − − − − − <<  1 

0 0 1 1 0 0 0 0   hasil = 48 

 

Operator String 

PHP menyediakan operator titik (.) unntuk melakukan penyambungan string. 

$namaDepan = “Muhammad”; 
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$namaBelakang = “Adam”; 

$namaLengkap = $namaDepan . “ “ . $namaBelakang; // Muhammad Adam 

Operator titik juga dapat dikombinasikam dengan operator sama dengan (.=) untuk 

melakukan proses penyambungan string dengan nilai string dari variabel sebelumnya. 

$warna = “hitam”; 

 

$warna .= “ dan putih”; 

Melalui kode di atas, variabel $warna akan berisi teks “hitam dan putih”. 

Praktikum 4: menggunakan operator string 

Nama file: string-operator.php 

<html> 

<head> 

 <title>Operator String</title> 

</head> 

<body> 

 <h2>Demo Operator String</h2> 

 <?php 

  $nama =  “Muhammad”; 

  $nama = “ “; 

  $nama .= “Adam”; 

   

  echo “Nama lengkap: “ . $nama; 

 ?> 

</body> 

</html> 



 

  

RONA SALWA 14 

 

FUNGSI STANDAR 

Pada praktikum ini mula-mula variabel $nama berisi “Muhammad”. Selanjutnya, 

variabel tersebut disambung dengan spasi menggunakan kode berikut: 

$nama = “ “; 

Setelah itu, variabel $nama kembali disambung dengan string “Adam” menggunakan 

kode berikut: 

$nama .= “Adam”; 

Dengan demikian $nama akan berisi “Muhammad Adam”. 

 

Operator Array 

Dalam PHP, terdapat beberapa operator yang dapat diterapkan untuk operand bertipe 

array. Daftar operator tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini. 

OPERATOR KETERANGAN 

+ Menggabungkan array 

== Membandingkan array. Bernilai true jika array1 dan array2 memiliki 

pasangan kunci/nilai yang sama 

=== Membandingkan array. Bernilai true jika array1 dan array2 memiliki 

pasangan kunci/nilai yang sama serta urutan dan tipe datanya sama 

!= Membandingkan array. Bernilai true jika array1 tidak sama dengan 

array2 

<> Membandingkan array. Bernilai true jika array1 tidak sama dengan 

array2 

!== Membandingkan array. Bernilai true jika array1 tidak identik dengan 

array2 

 

Praktikum 5: menggunakan operator array 

Nama file: array-operator.php 

<html> 

<head> 

 <title>Operator Array</title> 
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</head> 

<body> 

 <h2>Demo operator array</h2> 

 <?php 

  $arr1 = [‘satu’=>10, ‘dua’=>20, ‘tiga’=>30]; 

  $arr2 = [‘empat’=>40, ‘satu’=>70, ‘lima’=>50]; 

  $arr3 = [‘dua’=>20, ‘tiga’=>30, ‘satu’=>10]; 

  $arr4 = [‘satu’=>10, ‘dua’=>20, ‘tiga’=>30]; 

 

  echo “\$arr1: “; print_r($arr1); echo “<br />”; 

  echo “\$arr2: “; print_r($arr2); echo “<br />”; 

  echo “\$arr3: “; print_r($arr3); echo “<br />”; 

  echo “\$arr4: “; print_r($arr4); echo “<br />”; 

   

  $arr5 = $arr1 + $arr2; 

 

  echo “\$arr5: “; print_r($arr5); echo “<br /><br />”; 

   

  echo “\$arr1 == \$arr3: “ . ($arr1 == $arr3) . “<br />”; 

  echo “\$arr1 === \$arr3: “ . ($arr1 === $arr3) . “<br />”; 

  echo “\$arr1 !== \$arr3: “ . ($arr1 !== $arr3) . “<br />”; 

  echo “\$arr1 == \$arr4: “ . ($arr1 == $arr4) . “<br />”; 

 ?> 

</body> 
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</html> 

 

Perhatikan bagian kode berikut: 

$arr1 = [‘satu’=>10, ‘dua’=>20, ‘tiga’=>30-; 

$arr2 = [‘empat’=>40, ‘satu’=>70, ‘lima’=>50]; 

 

$arr5 = $arr1 + $arr2; 

Pada saat $arr1 dan $arr2 digabung, elemen dengan kunci yang sama pada $arr2 

tidak akan dimasukkan ke dalam $arr5. Dalam contoh ini, $arr1 dan $arr2 masing-

masing memiliki elemen dengan kunci ‘satu’, tapi ketika digabung yang diambil hanya 

elemen pada $arr1 saja. Dengan demikian $arr5 akan berisi data berikut: 

Array ([satu]=>10 [dua]=>20 [tiga]=>30 [empat]=>40 [lima]=>50) 

Bukan: 

Array ([satu] =>10 [dua]=>20 [tiga]=>30 [empat]=>40 [satu]=>70 

[lima]=>50) 

Atau 

Array ([dua]=>20 [tiga]=>30 [empat]=>40 [satu]=>70 [lima]=>50) 

 

Operator Kondisional 

Sama seperti bahasa pemrograman C, PHP juga mendukung operator kondisional, ? :, 

atau yang sering juga dikenal dengan operator tenary. 

$abs = ($x < 0) ? -$x : $x; 

Kode diatas berfungsi untuk mencari nilai absolut (harga mutlak) dari variabel $x. Kode 

di atas sebenarnya merupakan bentuk singkat dari pemilihan if dengan dua kondisi. 

Jika ditulis menggunakan if, kodenya akan tampak seperti berikut: 

If ($x < 0) { 
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 $abs = -$x; 

} else { 

 $abs = $x; 

} 

 

Praktikum 6:menggunakan operator array 

Nama file: kondisional.php 

<html> 

<head> 

 <title>Operator Kondisional</title> 

</head> 

<body> 

 <h2>demo operator kondisional (?:)</h2> 

 <?php 

  function absolute($x){ 

   $abs = ($x < 0) ? -$x : $x; 

   return $abs; 

  } 

  $a = -5; 

  $b = -10; 

  $c = 15; 

 

  echo “\$a: “ . $a . “<br />”; 

  echo “\$b: “ . $b . “<br />”; 
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  echo “\$c: “ . $c . “<br />”; 

  echo “absolute(\$a): “ . absolute($a) . “<br />”; 

  echo “absolute(\$b): “ . absolute($b) . “<br />”; 

  echo “absolute(\$c): “ . absolute($c); 

 ?> 

</body> 

</html> 

 

Operator Eksekusi 

PHP mendukung operator eksekusi, disebut backtick (``). Perlu Anda perhatikan 

bahwa backtick bukan tanda petik tunggal, tapi karakter yang tombolnya berada di atas 

tombol TAB atau di sebelah kiri tombol 1 di dalam keyboard Anda. 

$output = `dir /w`;  # di Linux: `ls` 

echo $output; 

 

Mengonversi Array menjadi String 

Praktikum 7: mengonversi array ke string 

Nama file = implode.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Fungsi implode()</title> 

</head> 

<body> 

 <?php 

  //array yang akan digabung elemen-elemennya 

  $a = ["PHP","Perl","Python","Ruby","LISP"]; 
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  echo "\$a: "; 

  print_r($a); 

  echo "<br><br>"; 

 

  //memecah elemen-elemen array menjadi string 

  $str1 = implode(' ', $a); //pembatas berupa spasi 

  $str2 = implode(';', $a); //pembatas berupa titik koma 

 

  echo "\$str1: '" . $str1 . "'<br>"; 

  echo "\$str2: '" . $str2 . "'"; 

 ?> 

</body> 

</html> 

 


