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3. Bermain dengan PHP 
 Pada bab sebelumnya kita telah belajar mengenai tag-tag HTML yang digunakan untuk 

membuat halaman web yang statis. Nah pada bab ini kita akan belajar PHP untuk ditancapkan 

(embed) pada dokumen HTML sehingga menghasilkan halaman web yang dinamis. Untuk lebih 

jelasnya lihat contoh berikut : 

<HTML> 
<HEAD> 
  <TITLE>Contoh Skrip PHP </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<?php 
// menampilkan teks 
echo "Hello world, this is my firts love with PHP in PASCAL."; 
?> 
 
</BODY> 
</HTML> 

Kode 1: hello.php – Script PHP sederhana yang ditancapkan di dokumen HTML 

 

Pada contoh di atas, kode PHP echo berfungsi untuk menampilkan tulisan “Hello world, this 

is my firts love with PHP in PASCAL.” pada halaman web. Yang disebut kode PHP 

adalah kode yang berada diantara tag pembuka <?php  dan tag penutup  ?>. 

 

2.1  Menulis PHP 
Seperti dapat Anda lihat pada contoh di atas, antara kode PHP dan HTML dipisahkan oleh tag 

pembuka <?php dan tag penutup ?>. Sebenarnya ada 4 cara untuk memisahkan PHP dan HTML, 

yaitu: 

• Pada contoh di atas, kita menggunakan instruksi style XML, contoh: 
<?php echo (“Hello world, this is my firts love with PHP”); ?> 

• Anda pun bisa menggunakan instruksi yang lebih singkat, contoh:  
<? echo (“Hello world, PHP...siapa takut”); ?> 

• Cara ketiga adalah cara yang biasa dipakai untuk JavaScript dan VBScript, contoh:  
<SCRIPT LANGUAGE=”php”> echo (“Inilah kode PHP-ku”); </SCRIPT> 

• Sejak PHP 3.0.4, Anda bisa menggunakan tag pembuka dan penutup seperti pada ASP, contoh:  
<% echo (“PHP = Professional Home Page”); %>  

2.2  Komentar  
Komentar sangat berguna untuk memperjelas isi kode PHP Anda dan memudahkan saat debugging. 

PHP mengenal beberapa cara penulisan komentar, yaitu: 

 C style. Komentar diawali dengan tanda pembuka /* dan penutup */, umumnya dipakai 

untuk banyak baris. 

 C++ style. Komentar diawali dengan tanda //. Hanya untuk 1 baris. 

 Unix Shell style. Komentar diawali dengan tanda #. Juga hanya untuk 1 baris. 
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2.3  Statement Penulisan 
Seperti pada Turbo Pascal dan C/C++, setiap statement dalam PHP harus selalu diakhiri 

dengan tanda ; (titik koma). Seperti terlihat pada contoh di bawah : 

echo (“Hello world, PHP...siapa takut”); 

Cara penulisan PHP bersifat semi case sensistif. Case-sensitive itu apa sih? Gampangnya, 

sifat case-sensitive akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Untuk syntax, operator dan fungsi, 

umumnya PHP tidak case-sensitive, artinya statement echo sama dengan ECHO atau Echo. 

Sedangkan untuk variabel, PHP bersifat case-sensitif. Artinya, variabel $nama berbeda dengan 

variabel $Nama. Dengan demikian cara penulisan PHP bersifat semi Case Sensitif. 

2.4  Meng-escape Karakter 
Misalnya Anda ingin menulis teks di bawah ini di browser dengan menggunakan PHP: 

Welcome to “PASCAL” the best place to explore the ‘new world’ 
 

Mungkin Anda berpikiran cara menulisnya adalah begini: 
<?php 
 echo “ Welcome to “PASCAL” the best place to explore the ‘new world’ ”; 
?> 
 

Ternyata cara penulisan di atas akan menimbulkan error, karena terdapat tanda double-quote dan 

apostrof di dalam string yang dicetak. Untuk mengatasinya, tanda double-qoute dan apostrof harus di-

escape terlebih dahulu sebelum di echo. Escape karakter dilakukan dengan menulis tanda backslash 

(\) sebelum karakter tersebut. Jadi, cara yang benar adalah 
<?php 
 echo “ Welcome to \“PASCAL\” the best place to explore the \‘new world\’ ”; 
?> 
 

Contoh lain adalah jika Anda ingin menulis kode HTML dengan statement echo: 
<?php 
  echo “<TABLE BORDER=\”1\” ALIGN=\”CENTER\”> 
  <TR><TD><FONT FACE=\”arial\” SIZE=”\2\”>Test..test</FONT></TD></TR> 
  </TABLE>”; 
?> 
 

2.5 Variable dan Konstanta 

2.5.1 Variable 

Setiap bahasa pemrograman pastilah mempunyai suatu variabel. Variabel berfungsi untuk 

menyimpan beberapa bit data, sehingga untuk memanggil suatu data kita tinggal memanggil variabel 

tersebut. Dalam PHP, setiap variabel selalu dimulai dengan tanda ‘$’. Tidak peduli data tersebut 

apakah integer, real maupun string, PHP akan secara otomatis mengkonversi data menurut tipenya. 

Umumnya, variabel berasal dari 3 sumber. Pertama, variabel secara explisit diisi (assign) 

dalam skrip kita. Kedua, variabel berasal dari halaman HTML (biasanya dari form input). Ketiga, 

variabel bisa berasal dari lingkungan PHP, yaitu variabel yang pre-defined dalam PHP. 
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a. Assignment Variable 
PHP membuat bekerja dengan variabel menjadi sangat mudah. Dalam skrip PHP, Anda tidak 

perlu mendefiniskan variabel terlebih dahulu sebelum mengisi atau memakainya. Apapun yang ingin 

Anda isikan ke sebuah variabel – mau string, integer, float, array, dsb – tinggal isi saja, tanpa harus 

mendefinisikam tipe variabelnya. Contoh-contoh assignment (pengisian) variabel: 

<? 
//file var_isi.php 
$pesan = "mmm, I wanna be a PHP mania";  //mengisi string 
$angka = 7; //mengisi integer 
$Angka = "13"; //mengisi string 
$phi = 3.14; //mengisi bilangan floating point (real) 
$nama = "Sarini"; 
 
echo "<h3>Mengakses Variabel yang telah diisi + Pilihan penulisannya</h3>"; 
echo "Pesan Anda: $pesan <br>";  //penulisan variable biasa (di dalam "") 
echo "Angka favoritku: $angka<br>";  //penulisan variable biasa (di dalam “”) 
echo $Angka ." adalah tanggal kelahiranku <br>";  //penulisan variable di depan   
echo "Dia itu ".$nama." seorang siswa PASCAL <br>"; //penulisan variable di tengah   
echo "Nilai Phi: ", $phi; //penulisan variable di belakang 
?> 

Kode 2: var_isi.php – Contoh variable yang telah diisikan 

  

 
Gb.3-1 Tampilan halaman var_isi.php 

 

b. Mengakses Variabel yang berasal dari form input HTML 

Sebelumnya (lihat hal. 15) kita telah membuat sebuah file bernama form.html yang 

merupakan form biodata. Form tersebut belum bisa berfungsi karena apabila ditekan tombol Kirim, 
form tersebut akan melakukan action ke file yang bernama proses.php. Nah kita akan berusaha 

mengakses variable yang ada pada form  tersebut di halaman proses.php. Nama variable dari 

setiap input berasal dari atribut NAME. Mari kita lihat gambarannya : 
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Gb.3-2 Atribut NAME pada elemen form menentukan nama variable yang akan diakses 

 

Pada halaman proses.php kita dapat mengakses nilai dari variable-variable yang telah dikirimkan 

(disubmit). Berikut adalah kode dari halaman proses.php: 

<?php 
echo “<H2>Data telah diproses</H2>”; 
echo “<B>Biodata Anda:</B> <BR>”; 
echo “Nama: $nama <BR>”; 
echo “Password: $pass <BR>”; 
echo “Jenis Kelamin: $kelamin <BR>”; 
echo “Hobi-1: $hobi1 <BR>”; 
echo “Hobi-2: $hobi2 <BR>”; 
echo “Hobi-3: $hobi3 <BR>”; 
echo “Pesan Anda: $pesan”; 
?> 

Kode 3: proses.php – Halaman yang digunakan untuk memproses form 
 

Apabila tombol Kirim  di klik, maka form akan melakukan action ke halam proses.php, hasilnya 

akan seperti di bawah ini: 

 
Gb.3-3 Tampilan halaman proses.php dari hasil action form biodata 

Kodenya:  <INPUT TYPE="Text" NAME="nama"> 
Variablenya di PHP: $nama

Kodenya:  <TEXTAREA NAME=”pesan”></TEXTAREA>
Variablenya di PHP: $pesan

Kodenya:  <INPUT TYPE="Password" NAME="pass">
Variablenya di PHP: $pass

Variablenya di PHP: $kelamin

Variablenya di PHP: 
 $hobi1, $hobi2, $hobi3 
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Dari program diatas, dapat terlihat bahwa atribut NAME yang terdapat pada form secara 

otomatis diubah oleh PHP ke dalam variabel-variabel, sehingga memudahkan kita untuk 

mengidentifikasi data yang dikirim oleh form. Penggunaan variable ini lebih terasa gunanya jika data 

yang disubmit itu akan disimpan ke dalam database. 

c. Predefined Variabel 

PHP memiliki variable-variable yang telah didefinisikan sebelumnya, variable ini nilainya 

bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis server, setting server, dan lain-lain. Predefine variable 

dapat dilihat dengan memakai fungsi phpinfo(). Bisa dilihat pada halaman info.php yang telah kita 

buat sebelumnya. 

Berikut ini adalah beberapa predefine variable yang dibuat pada Webserver Apache, jadi tidak 

ada jaminan apakah variable-varibale ini bisa dikenali pada jenis webserver lainnya. 

 REMOTE_ADDR: IP address dari komputer yang dipakeai untuk mengakses 

 HTTP_USER_AGENT: Keterangan jenis browser yang dipakai untuk mengakses, misal: 

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 

 SERVER_NAME: Nama dari server host dimana script diexecute. Misal: localhost. 

 SERVER_SOFTWARE: Menunjukkan webserver yang digunakan, contoh: APACHE/1.3.12. 

 
Gb.3-4 Daftar Variable-variable predefine dapat dilihat di info.php 

 

Berikut ini adalah contoh penggunaan predefine variable. 

<?php 
//file pre.php 
echo “<h2>Contoh Penggunaan Predefine Variable</h2>”; 
echo "Alamat IP: ",$REMOTE_ADDR; 
echo "<br>Browser: ", $HTTP_USER_AGENT; 
echo "<br>Nama Server: ",$SERVER_NAME; 
echo "<br>Server Software: ",$SERVER_SOFTWARE; 
?> 

Kode 4: pre.php – Contoh penggunaan Predefine Variable 
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Gb.3-5 Tampilan halaman dari penggunaan predefine variable 

2.5.2 Konstanta 

Konstanta adalah nilai yang tak pernah berubah. Misalnya, nama Anda. Jika Anda ingin 

mencetak nama Anda di seluruh halaman web, daripada mencetak string nama Anda lebih baik 

mendefinisikan konstanta misalnya MYNAME. Tidak seperti variable, konstanta tidak didahului tanda 

$. Konstanta dapat berisi string atau angka. Untuk membuat sebuah konstanta dalam PHP, kita bisa 

menggunakan fungsi built-in PHP yaitu define(). 

Misal : 
define(“MYNAME”,”Faisal Brotosuwiryo”); 
define(“PERUSAHAAN”, “PT. Angin Ribut”); 
define(“ALAMAT”, “Jl. Pasirkaliki  Bandung”); 
 

dalam contoh diatas, kita membuat 2 buah konstanta yaitu PERUSAHAAN yang berisi identitas 

perusahan dan konstanta ALAMAT yang berisikan alamat tempat perusahaan tersebut berada. Untuk 

memanggil konstanta tersebut, kita bisa menuliskan sbb : 

<? 
//konst.php 
define(“MYNAME”,” Faisal Brotosuwiryo”); 
define(“PERUSAHAAN”, “PT. Angin Ribut”); 
define(“ALAMAT”, “Jl. Pasirkaliki  Bandung”); 
 
echo “Nama saya ” . MYNAME . “<BR>”; 
echo “Saya kerja di “ . PERUSAHAAN . “<BR>”; 
echo “Yang beralamat di “ . ALAMAT . “<BR>”; 
?> 

Kode 5: konst.php – Contoh penerapan konstanta di PHP 

 

jika kita jalankan program tersebut, maka secara otomatis akan kita dapatkan hasil : 
Nama saya Faisal Rudijanto Brotosuwiryo 
Saya kerja di PT. Citra Indo Perkasa 
Yang beralamat di Jl. Pasirkaliki 105 Bandung 

2.6 Operator 
Operator digunakan untuk menghasilkan sebuah nilai dengan melakukan operasi pada satu 

atau lebih nilai lainnya. Nilai yang dioperasikan (digunakan dalam operasi) disebut operand. PHP 

mengenal beberapa jenis operator, yang kebanyakan hampir sama dengan operator C/C++. Berikut 

ini akan dijabarkan satu persatu operator yang umum dipakai. 
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2.6.1  Operator Aritmatika 

Hampir disetiap bahasa pemrograman selalu mengenal operator aritmatika. Operator aritmatika 

yang dikenal di PHP terdapat pada tabel  berikut 

Operator Penggunaan Contoh Keterangan 
+  Penjumlahan 9 + 2  Hasil = 9 
-  Pengurangan 9 – 2  Hasil = 7 
*  Perkalian 9 * 2  Hasil = 18 
/  Pembagian 9 / 2  Hasil = 4.5 
%  Modulus 9 % 2 Operator modulus akan menghasilkan  

sisa pembagian. Hasil operasi di 
samping adalah 1 

Table 3.x Operator aritmatika 

 

Catatan : PHP mentolerir adanya white space antara operator dan operand. Jadi, statement 9+2 sama 

saja dengan 9 + 2. 

2.6.2 Operator String 

Hanya ada satu operator string, yaitu operator concatenation ( . ). Operator ini digunakan untuk 

menyambung dua buah ekspresi string. 

<?php 
//concat.php 
$a="Hallo "; 
$b= $a . "Selamat Belajar PHP";  
echo "$b <br>"; 
//$b berisikan "Hallo Selamat belajar PHP" 
 
$input="<INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"nama\">"; 
$tombol="<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Kirim\">"; 
echo "<FORM ACTION=\"proses.php\" METHOD=\"post\">".$input.$tombol."</FORM>"; 
?> 

Kode 5: conct.php – Contoh pemakaian operator string concatenation 

2.6.3 Operator Perbandingan 

PHP memiliki operator-operator perbandingan yang sangat berguna untuk menyusun ekspresi 

kondisional. Ekspresi yang menggunakan operator perbandingan selalu menghasilkan nilai TRUE 

atau FALSE. Misalkan $alpha = 9 dan $beta = 5.  

Operator Arti Ekspresi Hasil Evaluasi Nilai 

== sama dengan $alpha == $beta False 

!= tidak sama dengan $alpha != $beta True 

> lebih besar daripada $alpha > $beta True 

< lebih kecil daripada $alpha < $beta False 

>= lebih besar atau sama dengan $alpha >= $beta True 

<= lebih kecil atau sama dengan $alpha <= $beta False 

Tabel 3.x Operator perbandingan 

 

Operator perbandingan lainnya adalah operator trinary “?:” yang memiliki bentuk : 
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(ekspresi) ? (jika benar) : (jika salah); 

Contoh : 

<?php 
$umur=5; 
$status=($umur<=5) ? (“termasuk balita”) : (“bukan balita lagi”); 
echo “Jadi $umur tahun adalah $status”; 
?> 

Kode 6: trinary.php – pemakaian operator trinary 

 

Skrip di atas akan menghasilkan : 
Jadi 5 tahun adalah termasuk balita 
 

2.6.4 Operator Logika 

Operator logika dipakai untuk menggabungkan beberapa kondisi, sehingga dapat dievaluasi 

sebagai sebuah ekspresi.  

Contoh Nama Operator Hasil evaluasi akan TRUE jika 

(kondisi1) and (kondisi2) And Kedua kondisi bernilai TRUE 

(kondisi1) && (kondisi2) And Kedua kondisi bernilai TRUE 

(kondisi1) or (kondisi2) Or Salah satu atau kedua kondisi bernilai TRUE 

(kondisi1) || (kondisi2) Or Salah satu atau kedua kondisi bernilai TRUE 

(kondisi1) xor  (kondisi2) Xor Salah satu bernilai TRUE, tidak dua-duanya 

!(Kondisi1) Not Kondisi1 bernilai FALSE 

Tabel 3.x Operator Logika 

 

2.6.5 Operator Penugasan  

Operator penugasan (assignment) digunakan sebagai jalan pintas dalam melakukan suatu 

operasi diantara dua operan. Biasanya operan pertama adalah variable dan hasilnya disimpan pada 

variable yang sama. Sebagai conoth misal $a=8 dan $b=2. Penerapannya dapat dilihat sbb: 

Contoh Penggunaan Equivalen dengan Hasil 
+= $a += $b $a = $a + $b $a = 10 

-= $a -= $b $a = $a - $b $a = 8 

*= $a *= $b $a = $a * $b $a = 16 

/= $a /= $b $a = $a / $b $a = 4 

%= $a %= $b $a = $a % $b $a = 0 

.= $a .= $b $a = $a . $b $a = 8 2 

++ $a++ $a = $a + 1 $a = 9 

-- $a-- $a = $a – 1 $a = 7 

Tabel 3.x Operator Penugasan 
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2.6.6 Operator Increment / Decrement 

PHP mendukung operator increment dan decrement seperti yang dipakai pada bahasa C/C++. 

Operator Keterangan Efek 

++$a Pre-increment Menambah isi variable $a dengan 1, lalu mengembalikan isi $a 

$a++ Post-Increment  Mengembalikan isi $a dulu, baru menambah isi variable $a 

dengan 1 

--$a Pre-decrement Mengurangi isi variable $a dengan 1, lalu mengembalikan isi $a 

$a-- Post-decrement Mengembalikan isi $a dulu, baru mengurangi isi variable $a 

dengan 1 

Tabel 3.x Operator increment/decrement 

 

Contoh : 
//Contoh post-increment 
$a = 2; 
echo $a++; //hasilnya masih : 2 
echo $a;   //hasilnya sudah : 3 
 
//Contoh pre-increment  
$a = 2; 
echo ++$a; //hasilnya sudah : 3 
echo $a;   //hasilnya tetap : 3 
 

2.7 Studi Kasus 
Berikutnya kita akan menerapkan beberapa aspek fundamental yang telah dipelajari di atas 

dengan membuat halaman web sebuah toko komputer online sederhana. Pada halaman tersebut kita 

akan membuat form pemesanan barang yang kemudian hasil submitnya akan diproses lebih lanjut. 

Berikut adalah bentuk tampilan halamannya: 

 
Gb.3-6 Tampilan Form Pemesanan Barang 

 

Sedangkan listing source codenya adalah sebagai berikut : 
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<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>PASCAL Computer Shop</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<h2>Form Pemesanan Barang</h2> 
 
<FORM ACTION=”order_proses.php” METHOD=post> 
<table border=0> 
<tr bgcolor=#cccccc> 
<td width=150>Item</td> <td width=15>Banyaknya</td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td>Monitor</td> 
<td align=center><input type=”text” name=”jum_monitor” size=3></td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td>Speaker</td> 
<td align=center><input type=”text” name=”jum_speaker” size=3></td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td> Keyboard </td> <td align=center> <input type=”text” name=”jum_keyboard” 
size=3></td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td colspan=2 align=center><input type=submit value="Submit Order"></td> 
</tr> 
 
</table> 
</FORM> 
 
</BODY> 
</HTML> 

Kode 3-7: shop.html – Kode untuk form pemesanan barang 

 

Apabila tombol Submit Order diklik , maka form akan diproses ke halaman order_proses.php 
yang tampilannya adalah sebagai berikut: 

 
Gb.7 Halaman setelah form diproses 
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Source code halaman order_proses.php adalah sebagai berikut: 

<? 
DEFINE("COMPANY","<h2>PASCAL Computer Shop</h2>"); 
DEFINE("RP_MONITOR",650000); //harga 1 monitor 
DEFINE("RP_SPEAKER",60000); // harga 1 speaker 
DEFINE("RP_KEYBOARD",25000); // harga 1 keyboard 
 
$waktu=date("H:m:s d-M-Y"); // date adalah fungsi untuk waktu  
$jum_total = $jum_monitor + $jum_speaker + $jum_keyboard; 
$rp_total=($jum_monitor*RP_MONITOR)+($jum_speaker*RP_SPEAKER)+($jum_keyboard*RP_KEY
BOARD); 
$pajak=0.1 * $rp_total; 
$rp_bayar = $rp_total + $pajak; 
 
echo COMPANY; 
echo "<h3>Hasil Pemesanan</h3>"; 
echo "<p>Pemesanan diproses pada $waktu</p>"; 
echo "Barang yang Anda pesan adalah sebagai berikut:<br>"; 
echo "$jum_monitor buah Monitor<br>"; 
echo "$jum_speaker buah Speaker<br>"; 
echo "$jum_keyboard buah Keyboard<br>"; 
 
echo "Jumlah yang dipesan: $jum_total<br>"; 
echo "Harga sebelum pajak: Rp.$rp_total<br>"; 
echo "Harga setelah pajak 10%: Rp.$rp_bayar<br>"; 
 
?> 

Kode 8: order_proses.php – Halaman yang digunakan untuk memproses form pemesanan 

  

Pada halaman order_proses.php di atas, kita dapat mengakses 3 variable yang dikirimkan 

oleh form pemesanan. Ketiga variable tersebut adalah $jum_monitor, $jum_speaker, dan 

$jum_keyboard, dimana penamaan variable ini diberikan oleh attribut NAME pada elemen form 

INPUT.   

DEFINE digunakan untuk mendefinsikan konstanta baik itu untuk string maupun integer. 

Konstanta bertipe string diterapkan pada COMPANY, sedangkan konstanta bertipe integer diterapkan 

pada RP_MONITOR, RP_SPEAKER dan RP_KEYBOARD, yang merupakan harga dari masing-

masing produk. 

Varibale $jum_total digunakan untuk mendefinisikan total banyaknya produk yang dipesan,  
$jum_total = $jum_monitor + $jum_speaker + $jum_keyboard 
 

Sedangkan variable $rp_total digunakan untuk mendefinisikan total harga berdasarkan 

banyaknya barang yang dipesan, yakni harga dasar dikali banyaknya yang dipesan kemudian 

ditambahkan untuk masing-masing produk. 
$rp_total=($jum_monitor*RP_MONITOR)+($jum_speaker*RP_SPEAKER)+($jum_keyboard*RP_KEY
BOARD) 
 

Pengenaan pajak 10% dikenakan pada total harga, rumusnya adalah $pajak=0.1*$rp_total . 

Sedangkan harga setelah pajak ditentukan oleh rumus $rp_bayar=$rp_total+$pajak . 

Date() merupakan salah satu fungsi yang dimiliki PHP dari sekian banyak fungsi-fungsi 

bawaan yang lain. Fungs date() digunakan untuk menyatakan waktu. Di dalamnya dapat disimpan 



Modul : Webmaster Using PHP      34 

format string  yang menunjukkan tanggal maupun waktu. Di abwah ini format string yang sering 

dipakai untuk menyatakan waktu. 

• d - tanggal hari dalam setiap bulan, misal "01" to "31"  

• D - nama hari yang dinyatakan dengan 3 huruf pertama; misal "Fri"  

• F - nama bulan dalam format lengkap. misal "January"  

• h - jam dalam format 12, misal "01" to "12"  

• H - jam, dalam format 24, misal "00" to "23"  

• i - menit; i.e. "00" to "59"  

• j - tanggal hari dalam setiap bulan tanpa embel-embel nol, misal "1" to "31"  

• m - nomor bulan dalam setahun; misal "01" to "12"  

• M – nama bulan dalam fromat 3 karakter; misal "Jan"  

• n – nomor bulan tanpa nol di depan, misal "1" to "12"  

• s - detik; misal. "00" to "59"  

• Y – tahun berformat 4 digits; misal "1999"  

• y – year berformat 2 digits, misal "99"  

Jadi jika sekarang kita menuliskan fungsi   
date("H:m:s d-M-Y")  

Hasil keluarannya  adalah  11:12:25 04-Dec-2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


