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ARRAY 

A. Tujuan  

 Memahami penyimpanan data dalam array 1 dan 2 dimensi 

 Memahami penyimpanan data dalam array asosiatif 

 Memahami pengolahan data berupa array (menggunakan berbagai fungsi) 

 

B. Dasar Teori 

 Jenis Array di dalam PHP 

Dalam PHP, array diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

- Array berindeks (indexed array) 

Array berindeks adalah array yang berindeks menggunakan angka/nomer maupun 

karakter yang sifatnya berurutan. 

Coba Anda perhatikan tabel berikut: 

101 88 100 90 70 

$A[0] $A[1] $A[2] $A[3] $A[4] 

 

 

- Array asosiatif (associative array) 

Array asosiatif adalah array yang diindeks berdasarkan nama tertenu. Sebenarnya 

perbedaan antara array berindeks dan array asosiatif hanya terletak pada 

penamaan indeksnya saja. 

101 88 100 90 70 

$A[“nol”] $A[“satu”] $A[“dua”] $A[“tiga”] $A[“empat”] 
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 Array multidimensi 

Untuk membuat array multidimensi, perlu memasukkan nilai ke setiap elemennya dan 

diberi penanda, contoh kodenya sebagai berikut: 

<?php 

$pakaian = array 

  ( 

  array("Baju",22,18), 

  array("Celana",15,13), 

  array("Jilbab",5,2), 

  array("Sarung",17,15) 

  ); 

echo $pakaian[0][0].": Persediaan: ".$pakaian[0][1].",  

sisa: ".$pakaian[0][2].".<br>"; 

echo $pakaian[1][0].": Persediaan: ".$pakaian[1][1].",  

sisa: ".$pakaian[1][2].".<br>"; 

echo $pakaian[2][0].": Persediaan: ".$pakaian[2][1].",  

sisa: ".$pakaian[2][2].".<br>"; 

echo $pakaian[3][0].": Persediaan: ".$pakaian[3][1].",  

sisa: ".$pakaian[3][2].".<br>"; 

?> 

OUTPUT: 
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 Membuat array 

Untuk membuat array, Anda hanya perlu memasukkan nilai ke setiap elemennya. 

Sebagai contoh, jika Anda ingin membuat array dengan nama $mobil, maka Anda 

dapat menulis kode berikut: 

$mobil[0] = “Toyota”; 

$mobil[1] = “Honda”; 

Dst… 

 

PHP juga menyediakan fungsi khusus untuk membuat array, yaitu array() atau 

array[]. 

- Untuk array berindeks: 

$suku = array(“Jawa”, “Sunda”, “Batak”, “Minang”, “Dayak”); 

 Atau 

$suku = array[“Jawa”, “Sunda”, “Batak”, “Minang”, “Dayak”]; 

- Untuk array asosiatif: 

$pegawai = array(“dirut” => “Fredi”, “manager” => “Santoso”, 

“marketing” => “Shinta”); 

 Atau 

$pegawai = array[“dirut” => “Fredi”, “manager” => “Santoso”, 

“marketing” => “Shinta”]; 

 

 Mengakses elemen array 

Cara megakses elemen array sangatlah sederhana. Anda dapat menempatkan nilai 

yang diakses ke dalam suatu variabel atau dapat juga langsung diproses dalam 

perhitungan maupun langsung ditampilkan. 

Contoh: 

$asal = $suku[0]; 

echo $asal; 
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Cara mengakses array asosiatif pun sama, Anda hanya perlu menuliskan kunci (key) 

dari elemen yang akan diakses. 

Contoh: 

$direktur = $pegawai[“dirut’]; 

echo “Direktur perusahaan: $direktur”; 

 Menggunakan pengulangan untuk mengakses elemen-elemen array 

Anda bisa menggunakan jenis pengulangan apa saja (while, do-while, maupun for) 

untuk mengakses elemen array, tergantung dari selera Anda sendiri. Namun, untuk 

jenis array asosiatif, biasanya jenis pengulangan yang paling lazim digunakan adalah 

foreach. 

Contoh: 

for ($i=0;  $i < sizeof($suku); $i++){ 

 echo $suku[$i] . “<br />”; 

} 

foreach ($pegawai as $jabatan => $nama){ 

 echo “$jabatan: $nama” . “<br />”; 

} 

 

 Memodifikasi array 

Nilai elemen array dapat diubah sesuai kebutuhan program. Caranya sama saja seperti 

pada saat proses pengisian nilai ke dalam elemen array. Elemen array yang nilainya 

diisi ulang, nilai lamanya akan tertimpa, tidak ada bedanya dengan variabel. 

Contoh: 

//keadan awal 

$A[0] = 10; 

$A[1] = 20; 

 

//menampilkan nilai awal (sebelum diubah) 
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echo $A[0] . “<br />”; 

echo $A[1]; 

 

//mengubah nilai array 

$A[0] = 100; 

$A[1] = 200; 

 

//menampilkan nilai setelah diubah 

echo $A[0] . “<br />”; 

echo $A[1]; 

 

Pada contoh kode di atas, mula-mula array $A diisi dengan nilai 10 dan 20. Setelah 

itu, nilainya diganti menjadi 100 dan 200. Dengan demikian, pada saat elemen dari 

array tersebut dipanggil atau diakses, maka nilai yang akan diberikan adalah nilai 

terakhir, yaitu 100 dan 200. 

 

 Mengurutkan array 

PHP menyediakan beberapa fungsi untuk melakukan pengurutan terhadap elemen 

array. Fungsi mana yang harus digunakan tentunya harus disesuaikan dengan 

kebutuhan program yang sedang kita hadapi. 

 

Fungsi-fungsi untuk mengurutkan elemen array antara lain: 

- sort() 

- asort() 

- ksort() 

- rsort() 

- arsort() 

- krsort() 

 



 

  

  6 

 

ARRAY 

Menggumakan Fungsi sort() 

Fungsi sort() akan mengurutkan array berdasarkan nilai elemennya.  

Penentuan ulang indeks dari elemen array dapat terlihat pada contoh kode berikut: 

<?php 

 $a = [20,40,30,10]; 

 print_r ($a); 

 

 sort($a); 

 

 print_r($a); 

?> 

 

Hasil yang akan diberikan oleh kode di atas adalah sebagai berikut: 

Array 

 { 

  [0] => 20 

  [1] => 40 

  [2] => 30 

  [3] => 10 

 } 

 Array 

 { 

  [0] => 10 

  [1] => 20 

  [2] => 30 

  [3] => 40 
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 } 

 

 

 

Menggunakan Fungsi asort() 

Untuk mengurutkan elemen-elemen pada array asosiatif, gunakan fungsi asort(). 

Dalam proses pengurutan ini, pasangan kunci/indeks dan nilai akan tetap dijaga, tidak 

seperti yang terjadi pada fungsi sort(). 

 

Menggunakan Fungsi ksort() 

PHP juga menyediakan fungsi khusus untuk mengurutkan elemen array berdasarkan 

kunci (key) atau indeksnya, yaitu ksort(). 

 

Menggunakan Fungsi rsort(), arsort(), dan krsort() 

Fungsi sort(), asort(), dan ksort() yang telah dibahas di atas digunakan untuk 

melakukan pengurutan array secara menaik (ascending). Untuk melakukan 

pengurutan terbalik/menurun (descending), PHP menyediakan fungsi rsort(), 

arsort(), dan krsort(). Fungsi rsort() memiliki konsep kerja yang sama seperti 

fungsi sort(), perbedaannya hanya data akan diurut secara terbalik (data dengan 

nilai paling tinggi akan disimpan pada urutan pertama). Begitu juga dengan 

arsort(), cara kerjanya sama dengan asort(); sedangkan krsort(), cara kerjanya 

sama dengan ksort(). 

 

Menggabung Array 

Jika Anda ingin melakukan penggabungan dua buah array yang tidak mempedulikan 

kunci, maka Anda dapat menggunakan fungsi array_merge(). 

 

Selain array_merge(), PHP juga menyediakan fungsi array_combine(), yang 

mengizinkan kita untuk menggabung dua buah array menjadi satu array asosiatif. 
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Dalam penggunaan fungsi array_combine(), elemen-elemen pada array pertama 

akan dijadikan sebagai kunci dan elemen-elemen pada array kedua dijadikan sebagai 

nilai sehingga keduanya membentuk array asosiatif yang berisi pasangan kunci-nilai. 

 

Mendapatkan Jumlah Elemen Array 

Jumlah elemen di dalam suatu array dapat diperoleh dengan memanggil fungsi 

sizeof() maupun fungsi count(). 

Contoh: 

$a = [10,20,30,40,50]; 

echo sizeof($a);  //menampilkan 5 

 

$b = [“satu”,”dua”,”tiga”]; 

echo count($b);  //menampilkan 3 

 

Mencari Elemen Array 

Proses pencarian elemen di dalam array sering dijumpai dalam kasus-kasus 

pemrograman. PHP menyediakan beberapa fungsi untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Beberapa fungsi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

- fungsi in_array() 

- fungsi array_keys() 

- fungsi array_values() 

- fungsi array_search() 

 

Menggunakan Fungsi in_array() 

Fungsi in_array() digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai tertentu 

merupakan anggota dari sebuah array atau bukan. Bentuk umum penggunaannya 

adalah sebagai berikut: 

 in_array($nilai,$array,$strict) 
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Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika $nilai ditemukan di dalam $array. 

Parameter ketiga digunakan untuk menentukan opsi pencarian yang dilakukan oleh 

fungsi in_array(). Nilai default untuk parameter ini adalah false, yang berarti 

in_array() tidak akan membedakan tipe data dari nilai yang dicari dengan tipe data 

elemen yang terdapat di dalam array. 

 

Menggunakan Fungsi array_keys() 

Fungsi array_keys() digunakan untuk memperoleh daftar kunci yang terdapat pada 

suatu array.  

$a = [“B”=>”Jakarta”, “F”=>”Bogor”, “D”=>”Bandung”]; 

 

$keys = array_keys($s); 

print_r($keys); 

Pada contoh kode di atas, array $keys akan berisi “B”, “F”, dan “D”. 

 

Menggunakan Fungsi array_value() 

Fungsi array_value() berguna untuk memperoleh daftar nilai yang terdapat pada 

suatu array.  

$a = [“B” => “Jakarta”, “F”=>”Bogor”, “D”=>”Bandung”]; 

 

$value = array_values($a); 

print_r($values); 
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Pada contoh kode di atas, array $values akan berisi “Jakarta”, “Bogor”, dan 

“Bandung”. 

 

Menggunakan Fungsi array_search() 

Fungsi array_search() memiliki cara kerja yang mirip dengan fungsi in_array(), 

daftar parameternya juga sama. Perbedaannya, array_search() akan 

mengembalikan indeks dari nilai yang ditemukan. Jika nilai yang dicari tidak 

ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai false. 

 

Memeriksa Variabel Bertipe Array 

Untuk memeriksa apakah suatu variabel merupakan array atau bukan, kita perlu 

menggunakan fungsi is_array(). Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika 

parameter yang dilewatkan berupa array dan false jika bukan. Contoh: 

$a = 10; 

$b = [1,2,3,4,5]; 

 

$s1 = is_array($a) ? “true” : “false”; 

$s2 = is_array($b) ? “true” : “false”; 

 

echo $s1 . “<br />” . $s2; 

Saat dieksekusi, kode di atas akan memberikan hasil seperti berikut: 

false 

true 
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C. Tugas Praktik 

1. Buatlah output program sebagai berikut menggunakan perulangan pada array: 

 

2. Buatlah contoh penggunaan array multidimensi yang harus diurutkan berdasarkan 

nilai elemennya! 

3. Kedua tugas tersebut dibuat dalam 1 file, dan buat tampilannya semenarik 

mungkin!  

 

 


