BAB 7

MENGENAL PERNYATAAN
KONTROL

Pada bab ini membahas beberapa fungsi pernyataan kontor yang
berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam struktur program dan
pengulangan perintah dalam suatu program. Fungsi pernyataan control
dalam sebuah program selalu digunakan.

7.1 Pernyataan If
Pernyataan if digunakan sebagai pernyataan dalam memilih salah satu
operasi yang akan dilaksanakan sesuai syarat atau kondisi tertentu yang
telah ditetapkan. Ada beberapa pilihan sintaks dalam penerapan fungsi if
sesuai dengan kondisi suatu program.

7.1.1 Fungsi If Dalam Satu Statement
Fungsi IF adalah fungsi yang mengandung satu kondisi dan satu eksekusi
operasi, dengan bentuk penulisan fungsi sebagai berikut:
<?
If (pernyataan){

Oleh : Yeni Cahyono- www.nicdesain.net 37

Operasi program ;
}
?>

Berdasarkan bentuk penulisan di atas, jika pernyataan terpenuhi (bernilai
True) maka operasi program dilaksanakan. Jika pernyataan tidak terpenuhi
(bernilai False) maka operasi program akan diabaikan.
Statement adalah suatu kondisi atau perintah tunggal yang akan dikerjakan
apabila suatu kondisi bernilai True, sebaliknya jika bernilai False maka
operasi tidak dilaksanakan. Pada umumnya suatu kondisi mengandung
operator logika atau operator relasi.
Contoh penulisan program dengan menggunakan fungsi IF dengan suatu
kondisi adalah :
<?php
// if.php
$warna="biru";
$tempat="atas";
if($warna=="biru" and $tempat=="atas"){
echo"Langit itu berwarna $warna dan tempatnya di $tempat.";
}
?>

Simpan script di atas dengan nama if.php dan jalankan pada browser.
Hasilnya akan tampak seperti pada gambar 7.1 berikut:

Gambar 7.1 Tampilan fungsi if dengan pernyataan tunggal

7.1.2 Fungsi If … Else …
Suatu program juga sering memberikan dua operasi pilihan. Apabila suatu
kondisi bernilai False atau tidak terpenuhi, maka akan menjalankan operasi
program yang kedua. Fungsi IF…ELSE… ini menyatakan bahwa jika
pernyataan terpenuhi maka Operasi I dilaksanakan, namun jika pernyataan
tidak terpenuhi maka Operasi I diabaikan dan menjalankan Operasi II.
Bentuk penulisan dari fungsi ini adalah:
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<?
If(pernyataan){
Operasi I ;
}else{
Operasi II ;
}
?>

Contoh:
<?php
// ifelse.php
$kaki="empat";
$warna="putih";
if($kaki=="dua" and $warna="hitam"){
echo"Ayam adalah binatang berkaki $kaki dan berwarna
$warna.";
}else{
echo"Ayam adalah binatang bukan berkaki $kaki dan berwarna
$warna.";
}
?>

Simpan script di atas dan jalankan pada browser. Hasilnya akan tampak
pada gambar berikut:

Gambar 7.2 Tampilan fungsi IF dengan kondisi tunggal

7.1.3 Fungsi If … leseIf … else
Fungsi if sebelumnya adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan jika
terdapat satu atau dua pilihan operasi, namun bagaimana apabila banyak
pilihan operasi dan beberapa persyaratan harus disertakan? Fungsi if
memberikan bentuk penyelesaian yang digunakan untuk membagi beberapa
pilihan. Suatu contoh ada penentuan predikat nilai ujian, jika nilai ujian
>=85 maka mendapat predikat “sangat memuaskan”, nilai antara 70 – 85
mendapat predikat “memuaskan”, 60 -59 mendapat predikat “Cukup”, 40-
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59 mendapat predikat “kurang” dan nilai <40 mendapat predikat “kurang
sekali”.
Untuk permasalahan ini, maka Anda dapat menggunakan fungsi alternatif if
ganda atau if .. elseif ..
Contoh penggunaan dalam program:
<?
// ifelseif.php
$nama = "Rafiza Hafif";
$nilai = 86 ;
If($nilai >= 85){
$predikat="Sangat Memuaskan";
}elseif($nilai>= 70){
$predikat="Memuaskan";
}elseif($nilai>=60){
$predikat="Cukup";
}elseif($nilai>=50){
$predikat="Kurang";
}else{
$predikat="Sangat Kurang";
}
Echo"<br> Nama Siswa : <b>$nama</b><br>Nilai angka
<b>$nilai</b> dengan predikat <b>$predikat</b>";
?>

Apabila dijalankan di browser akan menghasilkan tampilan seperti pada
Gambar 7.3 berikut:

Gambar 7.3 Hasil dari opersi fungsi if …elseif … else

7.2 Fungsi Pernyataan Switch
Switch adalah suatu pernyataan yang digunakan untuk membandingkan
variabel yang mempunyai beberapa nilai yang berbeda. Misalkan variabel
$hari yang mempunyai nilai Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya,
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dan kemudian kita akan mengambil nilai nama hari yang berlaku untuk saat
ini. Contoh penulisan dalam program adalah:
<?
// swicth.php
$hari_ini=date("w");
Switch($hari_ini){
Case"0";
$hari="Minggu";
Break;
Case"1";
$hari="Senin";
Break;
Case"2";
$hari="Selasa";
Break;
Case"3";
$hari="Rabu";
Break;
Case"4";
$hari="Kamis";
Break;
Case"5";
$hari="Jumat";
Break;
Case"6";
$hari="Sabtu";
Break;
}
Echo" Hari ini adalah ".$hari;
?>

Program di atas menunjukkan permasalahan pemilihan nilai hari yang
dimiliki oleh variabel $hari. Dalam program PHP untuk menentukan bulan,
Anda dapat menggunakan fungsi date();, namun hasilnya adalah dalam
bahasa Inggris, agar dapat tampil dalam bahasa Indonesia, maka Anda
harus mengkonversikannya (mengubahnya) ke dalam bahasa Indonesia.
Salah satu cara untuk mengubahnya adalah menggunakan fungsi Switch.

7.3 Fungsi Loop
Loop adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menjalankan program
secara berulang-ulang sampai menemukan suatu kondisi untuk
menghentikan jalannya program. Dalam PHP mengenal dua fungsi Loop,
adalah While Loop dan For Loop.
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7.3.1 While Loop
Fungsi While digunakan untuk pengulangan sebuah perintah hingga jumlah
tertentu, selama persyaratan masih terpenuhi. Seperti halnya fungsi If Else,
While ini juga mengandung Pernyataan atau Kondisi tertentu sebagai
pembatas untuk mengakhiri sebuah perintah pengulangan. Bentuk penulisan
dari fungsi ini adalah :
While(kondisi){
Operasi;
}

Contoh penulisan struktur program yang paling sederhana adalah:
<?
// while.php
echo"Operasi menggunakan while.";
$a=1;
While($a <= 8)
{
Echo"<br>Cetak ke : $a ";
$a++;
}
?>

Kondisi / pernyataan dalam fungsi While harus dibuat dalam suatu
pernyataan benar. Apabila pernyataan tidak benar sehingga mengakibatkan
pembatasan tidak terbatas akan mengakibatkan program akan mengulang
operasi secara terus-menerus, karena fungsi While akan menganggap bahwa
pernyataan bernilai benar.
Program di atas menunjukkan bahwa variabel $a bernilai 1, sehingga
operasi akan terus dijalankan sampai pernyataan $a <= 8 terpenuhi,
sehingga mengakibatkan pernyataan bernilai False dan operasi akan
dihentikan. Apabila program tersebut dijalankan pada browser, maka akan
tampak seperti pada Gambar 7.4.
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Gambar 7.4 Hasil operasi pengulangan menggunakan While

Perhatikan penulisan program di atas, operasi akan dijalankan secara terusmenerus atau selama $a bernilai kurang 8. Pada setiap operasi $a selalu
ditambah 1 dengan bentuk penulisan $a++:, hingga pada pengulangan ke 8
dan nilai $a adalah 8 dan operasi dihentikan karena pernyataan telah
terpenuhi.

7.3.2 Do … While
Do While mempunyai bentuk penulisan fungsi yang sama dengan fungsi
While. Beda dari kedua sintaks ini adalah pada operasi. Dalam fungsi
While, apabila pernyataan terpenuhi maka operasi akan dijalankan.
Kebalikannya, fungsi Do While akan menjalankan operasi terlebih dahulu,
kemudian melakukan pengujian apakah pernyataan tersebut terpenuhi atau
tidak. Bentuk penulisan dari fungsi ini adalah:
Do
{
Operasi;
}
while( persyaratan )

Contoh penulisan fungsi dalam suatu program adalah:
<?
//dowhile.php
// bentuk operasi do .. while
$a=1;
Do
{
Echo"Dicetak ke $a <br>";

Oleh : Yeni Cahyono- www.nicdesain.net 43

$a++;
}while($a <=
?>

8)

Apabila program di atas dijalankan dengan menggunakan browser maka
akan menghasilkan tampilan seperti pada Gambar 7.5.

Gambar 7.5 Tampilan hasil program dengan menggunakan Do … While

7.3.3 For Loop
Fungsi For memiliki kesamaan fungsi dengan While maupun Do … While.
Perbedaannya, Anda dapat menentukan jumlah pengulangan dan kelipatan
pengulangannya dalam fungsi For, di mana Anda hanya perlu menuliskan
nilai awal pengulangan dan nilai batas pengulangannya. Nilai variabel
secara otomatis bertambah atau berkurang setiap proses pengulangan
dilakukan. Bentuk penulisan dari fungsi For adalah:
For(nilai_awal; nilai_akhir; penambah atau pengurang)
{
Operasi;
}

Contoh dalam suatu program adalah:
<?
// for.php
Echo"Pengulangan dengan menggunakan for<br><form
method=\"POST\" action=\"kirim.php\">Beri nilai Anda:<br>";
For($a=10;$a<=100;$a+=10){
Echo"<input type=\"radio\" value=\"$a\"
name=\"R1\">$a<br>";
}
?>
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<input type="submit" value="PILIH" name="pilih"></form>

Apabila program tersebut dijalankan dengan menggunakan browser maka
akan tampak seperti pada Gambar 7.6.

Gambar 7.6 Hasil operasi menggunakan For
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