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Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).
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Kata Pengantar

Dalam dunia pemrograman web, PHP bukanlah sesuatu hal yang tidak asing lagi. 
Sebagai server side programming, PHP memiliki fleksibilitas dan kehandalan 
dibandingkan bahasa pemrograman web lainnya. Alasan itulah yang menyebabkan 
PHP banyak dicari dan dipelajari oleh para webmaster. Bahkan, kepopuleran PHP 
diantara keseluruhan bahasa pemrograman berada pada posisi nomor 4, setelah 
Java, C dan C++ (Sumber: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/
tpci/index.html) 

Saat ini banyak sekali beredar buku-buku maupun tutorial yang membahas 
tentang bagaimana membuat program dengan bahasa PHP. Namun, hampir 
sebagian besar pembahasan hanya disampaikan secara teoritis. Hal inilah yang 
menyebabkan beberapa pemula atau pembelajar PHP merasa kesulitan untuk 
mengembangkan kreasinya dan mengimplementasikan teori yang diperolehnya 
pada kasus riil. Melihat hal itu, maka disusunlah buku ini yang merupakan 
kompilasi dari artikel-artikel PHP yang penulis buat di http://blog.rosihanari.
net. Artikel-artikel yang dipilih dalam buku ini adalah artikel pilihan yang paling 
banyak dibaca oleh pengunjung blog tersebut.

Kelebihan dari buku ini adalah teknik penyajiannya melalui pendekatan case 
study dan problem solving. Pembaca tidak hanya disodori oleh teori, namun 
pembahasannya langsung pada studi kasus atau masalah tertentu, yang sebelumnya 
akan disampaikan ide dasar penyelesaiannya terlebih dahulu. Selain itu, di 
bagian lain buku ini juga dipaparkan pula beberapa masalah dan solusinya dari 
pertanyaan yang sering disampaikan oleh pengunjung http://blog.rosihanari.net 
mengenai error yang muncul selama membuat program PHP. Sebagai suplemen 
buku ini, kami sertakan CD berisi script yang dibahas dalam buku serta beberapa 
bonus trik tambahan yang tidak tersedia dalam blog. 

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini bisa bermanfaat bagi para pembelajar 
PHP dalam mengembangkan kreasinya. Tidak boleh ada kata menyerah bagi para 
pembelajar, dan skill dalam pemrograman hanya bisa diperoleh bila kita terus 
berusaha mencoba dan mencoba. Selamat membaca.    
   

Solo, Agustus 2010   

Penulis
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Cara Menggunakan Buku

Pertama, didalam buku ini sering menggunakan contoh database dan tabel yang 
dibuat dengan query SQL. Contohnya pada Trik 10 di Bab 2:

CREATE TABLE `countries` (
  `id` varchar(2) NOT NULL DEFAULT ‘’,
  `namanegara` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
)

Cara menjalankan query tersebut adalah melalui phpMyAdmin, buat databasenya 
misal dbtrik, kemudian klik tab SQL, lalu ketik query tersebut di editornya, lalu 
klik tombol Go, maka akan terbentuk sebuah tabel dengan nama countries. Lihat 
gambar di bawah ini: 

Gambar. Editor SQL di phpMyAdmin

Namun secara praktis, Anda juga bisa meng-import langsung database yang 
sudah disediakan di CD, nama databasenya dbtrik.sql s/d dbtrik6.sql.

Kedua, trik-trik yang dibahas dalam buku ini tidak berkaitan antara satu trik 
dengan trik lainnya, sehingga Anda bisa mempelajarinya secara loncat-loncat 
sesuai kebutuhan, tanpa harus berurutan. Meskipun, nanti ada trik yang berkaitan 
dengan trik lainnya pasti ada penjelasan yang merujuk ke trik berkaitan tersebut.
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Ketiga, mengapa CD bernilai Rp. 100.000, karena untuk mendapatkan sebagian 
besar source code yang disertakan di CD, Anda harus menjadi member terlebih 
dahulu di website http://rosihanari.net.

Keempat, pasti nanti akan timbul pertanyaan dari pembaca, kok jumlah trik yang 
dibahas di buku sebanyak 52 trik, tidak sesuai dengan judulnya yang menyatakan 
67 trik, kemana 15 trik lagi? Anda bisa menemukannya di CD yang disertakan 
dalam buku ini pada folder Bonus Trik, adapun daftar triknya sebagai berikut:

1.   Ide Membuat Script Upload Download File dengan Batasan Hak Akses.

2.   Ide Membuat Sistem Login Aplikasi Multi User.

3.   Membuat FAQ dengan PHP dan MySQL.

4.   Membuat Script Komentar Ala Blog.

5.   Mengenkripsi Parameter GET Method untuk Keamanan.

6.   Teknik Scripting Mencegah SQL Injection di PHP.

7.   Menghindari Serangan XSS.

8.   Tutorial WAP - Membuat Katalog Buku.

9.   Tutorial Menyimpan Data ke File Teks.

10. Teknik Proses Edit Data dengan Berbagai Komponen Form.

11. Editing Data Tanggal Via Form dengan PHP.

12. Membuat Pilihan ComboBox Dinamis Tanpa AJAX.

13. Script PHP untuk Edit Data dengan Komponen RadioButton pada Form.

14. Script PHP untuk Mengedit Data Via Form.

15. Script PHP untuk Menghapus Data Via Panel di Tabel.
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BAB 1

Manipulasi Waktu dan Tanggal

Trik 1. Menentukan Tanggal n Hari Berikutnya dan n 
Hari Sebelumnya dari Tanggal Hari Ini

Suatu ketika tentu kita pernah dihadapkan pada suatu kasus untuk menentukan 
tanggal n hari berikutnya dan n hari sebelumnya dari hari ini. Sebagai contoh, 
dalam kasus peminjaman buku atau rental secara umum. Biasanya ketika terjadi 
transaksi peminjaman, sudah ditentukan batas waktu lamanya peminjaman. 
Misalnya suatu rental menentukan maksimal lama peminjaman adalah 7 hari. 
Jika seseorang meminjam tanggal 20 April 2010, maka seharusnya si peminjam 
mengembalikan pinjamannya maksimal tanggal 27 April 2010. Sehingga jika 
pengembaliannya setelah tanggal 27 April 2010, maka akan dikenakan denda.

Dari kasus tersebut, tentunya untuk menentukan n hari ke depan setelah hari ini 
menjadikan problem tersendiri bagi seorang programmer. Tapi jangan khawatir, 
karena dengan PHP untuk menentukan tanggal n hari ke depan dan n hari 
sebelumnya dari tanggal hari ini dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Adapun konsep untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah kita manfaatkan 
fungsi mktime. Fungsi tersebut digunakan untuk mendapatkan timestamp pada 
n hari ke depan dan n hari sebelumnya dari hari ini. Selanjutnya, timestamp yang 
diperoleh akan kita gunakan untuk menentukan tanggal pada n hari berikutnya 
dan n hari sebelum hari ini menggunakan fungsi date. Fungsi tersebut digunakan 
untuk mengatur format tanggal sesuai timestampnya.

Sebenarnya apa itu Timestamp? Timestamp adalah bilangan integer yang 
menyatakan waktu dalam satuan detik antara tanggal 1 Januari 1970 00:00:00 
GMT sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berikut adalah contoh implementasi ide tersebut untuk menentukan tanggal 10 
hari berikutnya dan 10 hari sebelumnya dari tanggal hari ini.

Script timestamp.php
<?php
$n = 10;
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echo “Tanggal hari ini: “;
echo date(“d-m-Y”); 

echo “<br>$n hari berikutnya dari tanggal hari ini: “;

// menentukan timestamp 10 hari berikutnya dari tanggal hari ini
$nextN = mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”) + $n, date(“Y”));

 
// menampilkan tanggal 10 hari berikutnya dari tgl hari ini 
// berdasarkan timestamp nya
echo date(“d-m-Y”, $nextN);
 
echo “<br>$n hari sebelumnya dari tanggal hari ini: “;
 

// menentukan timestamp 10 hari sebelumnya dari tanggal hari ini
$prevN = mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”) - $n, date(“Y”));

// menampilkan tanggal 10 hari sebelumnya dari tgl hari ini
// berdasarkan timestamp nya
echo date(“d-m-Y”, $prevN);
?>

Sekarang coba jalankan script timestamp.php, maka hasilnya dapat dilihat pada 
gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hasil script timestamp.php

Sebenarnya kita bisa kembangkan lagi untuk mendapatkan tanggal pada n bulan 
ke depan dan n bulan sebelumnya terhitung dari tanggal hari ini, yaitu dengan 
membuat timestampnya terlebih dahulu sebagai berikut:
// menentukan timestamp n bulan berikutnya dari tanggal hari ini
$nextN = mktime(0, 0, 0, date(“m”) + $n, date(“d”), date(“Y”));

 



16 67 Trik dan Ide Brilian Master PHP

// menentukan timestamp n bulan sebelumnya dari tanggal hari ini
$prevN = mktime(0, 0, 0, date(“m”) - $n, date(“d”), date(“Y”));

Demikian juga apabila kita ingin menentukan tanggal n tahun berikutnya dan n 
tahun sebelumnya terhitung dari tanggal hari ini dengan terlebih dahulu membuat 
timestampnya sebagai berikut:
// menentukan timestamp n tahun berikutnya dari tanggal hari ini
$nextN = mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”), date(“Y”) + $n);

 
// menentukan timestamp n tahun sebelumnya dari tanggal hari ini
$prevN = mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”), date(“Y”) - $n);

Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan tanggal dari 3 bulan lebih 2 hari 
berikutnya dari tanggal hari ini? Secara umum, untuk menentukan tanggal dari m 
bulan lebih n hari dari tanggal hari ini adalah membuat timestamp terlebih dahulu 
sebagai berikut:
// menentukan timestamp m bulan lebih n hari berikutnya dari
// tanggal hari ini
$nextN = mktime(0, 0, 0, date(“m”)+$m, date(“d”)+$n, date(“Y”));

Trik 2. Mencari Selisih Waktu dan Tanggal [SQL]
Apakah Anda bingung untuk mencari selisih waktu dan tanggal dalam aplikasi 
yang Anda buat? Jangan khawatir, dengan bantuan perintah SQL, Anda dapat 
mencarinya dengan mudah.

Apabila Anda familiar dengan PHP, maka setahu saya tidak ada fungsi dalam 
PHP yang dapat digunakan untuk mencari selisih waktu dan tanggal secara 
instan atau tinggal pakai. Namun, Anda terlebih dahulu membuatnya sendiri dan 
itu tentu saja butuh waktu banyak.

Pada trik ini akan membahas bagaimana mencari selisih waktu dan tanggal 
dengan menggunakan perintah SQL. Untuk mencari selisih tanggal (dalam satuan 
hari) dengan menggunakan SQL, sintaksnya adalah sebagai berikut:

SELECT datediff(‘tgl1’, ‘tgl2’);

tgl1 dan tgl2 adalah tanggal-tanggal yang akan dicari selisihnya. 

Adapun format tanggalnya adalah th-bln-tgl. Apabila tgl1 < tgl2, maka akan 
diperoleh selisih hari bernilai negatif. Sedangkan apabila tgl1 > tgl2, maka akan 
diperoleh selisih hari yang bernilai positif.



17Bab I. Manipulasi Waktu dan Tanggal

Sebagai contoh, mencari selisih hari antara tgl 01/01/2008 dan 10/01/2008., maka 
perintah SQL-nya adalah sebagai berikut:

SELECT datediff(‘2008-01-10’,’2008-01-01’);

Perintah tersebut akan menghasilkan  9 (artinya 9 hari).

Sekarang bagaimana dengan selisih waktu? Untuk mencari selisih dari dua buah 
waktu, sintaks SQL-nya adalah:

SELECT timediff(‘time1’, ‘time2’);

Format time1 dan time2 dapat berupa waktu dalam jam (jam:menit:detik) 
atau tanggal saja (th-bln-tgl) atau bahkan gabungan jam dan tanggal (th-bln-tgl 
jam:menit:detik). 

Perintah SQL tersebut akan menghasilkan output format jam (jam:menit:detik).

Sebagai contoh, mencari selisih waktu antara jam 13:00 dan 15:01, maka perintah 
SQL-nya adalah sebagai berikut:

SELECT timediff(‘13:00’, ‘15:01’);

Perintah tersebut akan menghasilkan 2:01:00 (artinya 2 jam, 1 menit, 0 detik).

Pada contoh berikutnya yaitu mencari selisih waktu antara tanggal 01/01/2008 
jam 10:01 dengan 02/01/2008 jam 10:02, maka perintah SQL-nya adalah sebagai 
berikut:

SELECT timediff(‘2008-01-02 10:02’, ‘2008-01-01 10:01’);

Perintah tersebut menghasilkan 24:01:00 (artinya 24 jam, 1 menit, 0 detik).

Selanjutnya, kita akan coba terapkan langsung menggunakan script PHP yang 
datanya diambil dari database (tabel tanggal).

Script selisih_tanggal.php
<?php
mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“dbtrik”);

$sql = “SELECT datediff(tgl_akhir, tgl_awal) AS selisih, 
   tgl_awal, tgl_akhir from tanggal”;

$hasil = mysql_query($sql);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
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echo “Selisih hari antara tanggal <br> $data[tgl_awal] s/d 
 $data[tgl_ adalah $data[selisih] hari”;

?>

Sekarang coba jalankan script selisih_tanggal.php, maka hasilnya dapat dilihat 
pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Hasil script selisih_tanggal.php

Kemudian bagaimana script PHP untuk mencari selisih waktu? Pada prinsipnya 
hampir sama dengan script selisih_tanggal.php, bedanya hanya pada perintah 
SQL-nya saja, yaitu menggunakan timediff.

Catatan:

Dalam studi kasusnya, mencari selisih hari dapat diterapkan pada aplikasi 
Perpustakaan atau Rental Movie/Mobil untuk menghitung denda yang harus 
dibayar apabila terlambat berdasarkan berapa hari terlambatnya. Kasus lainnya, 
untuk mengetahui usia seseorang berdasarkan tanggal lahirnya yang akan dibahas 
pada trik 4, dan masih banyak contoh kasus lainnya.

Trik 3. Mencari Selisih Hari dari Dua Tanggal
Pada trik 2, untuk mencari selisih hari dari dua tanggal, kita menggunakan bantuan 
perintah SQL (DATEDIFF), maka pada trik kali ini, saya akan coba paparkan 
bagaimana mencari selisih hari dari dua tanggal, tapi hanya menggunakan script 
PHP saja, tanpa menggunakan perintah SQL.
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Konsep dasar untuk menghitung selisih hari dengan PHP, sebenarnya cukup 
mudah, yaitu dengan memanfaatkan fungsi GregorianToJD, yaitu fungsi yang 
digunakan untuk mencari Julian Day Number (JDN) dari sebuah tanggal. 
JDN adalah jarak waktu dalam satuan hari antara suatu tanggal tertentu dengan 
tanggal 1 Januari 4713 SM (Sebelum Masehi). Artikel lebih lanjut tentang cara 
menghitung JDN ini silakan baca di http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_day. 

Sekarang kita akan memanfaatkan JDN untuk menghitung selisih hari dari dua 
tanggal. Idenya begini, misalkan kita mempunyai dua tanggal, yaitu tanggal1 
dan tanggal2. JDN dari tanggal1 misalkan kita namakan JDN1 dan JDN dari 
tanggal2 kita namakan JDN2. Jadi, nantinya selisih hari dari kedua tanggal cukup 
menghitung selisih nilai JDN1 dengan JDN2. Ilustrasinya bisa dilihat pada 
gambar 1.3.

Gambar 1.3 Ilustrasi JDN dalam menghitung selisih hari

Dari ilustrasi tersebut, a adalah tanggal 1 Januari 4714 SM, b adalah tanggal1 
dan c adalah tanggal2. JDN1 adalah jarak dalam hari antara a dan b, sedangkan 
JDN2 adalah jarak dalam hari antara a dan c. Sehingga nilai n (jarak atau selisih 
hari antara a dan b atau tanggal1 dan tanggal2) dihitung menggunakan formula 
JDB2 - JDN1. 

Adapun sintaks penggunaan fungsi GregorianToJD adalah sebagai berikut:

GregorianToJD(month, date, year);

Jadi, misalkan kita ingin menghitung JDN dari tanggal 10/01/2008 (10 Januari 
2008) adalah:

GregorianToJD(1, 10, 2008);

Hasilnya adalah 2454476, artinya bahwa selisih hari antara tanggal 1 Januari 
4714 SM sampai 10 Januari 2008 adalah 2454476 hari.
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Sekarang saya coba tulis implementasi ide tersebut untuk mencari selisih hari dari 
dua tanggal dengan ke dalam script PHP.

Script selisih_tanggal2.php
<?php
$tgl1 = “2009-10-01”;  // 1 Oktober 2009
$tgl2 = “2009-10-10”;  // 10 Oktober 2009
 
// memecah tanggal untuk mendapatkan tanggal, bulan dan tahun
// dari tanggal pertama
$pecah1 = explode(“-”, $tgl1);
$date1  = $pecah1[2];
$month1 = $pecah1[1];
$year1  = $pecah1[0]; 
// memecah tanggal untuk mendapatkan tanggal, bulan dan tahun
// dari tanggal kedua
$pecah2 = explode(“-”, $tgl2);
$date2  = $pecah2[2];
$month2 = $pecah2[1];
$year2  = $pecah2[0];
 
// menghitung JDN dari masing-masing tanggal
$jd1 = GregorianToJD($month1, $date1, $year1);
$jd2 = GregorianToJD($month2, $date2, $year2);
 
// hitung selisih hari kedua tanggal
$selisih = $jd2 - $jd1; 
echo “Selisih hari antara tanggal <br> 
   <b>$tgl1</b> s/d <b>$tgl2</b> adalah <b>$selisih</b> hari”;
?>

Jalankan script selisih_tanggal2.php, hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.4.

Gambar 1.4 Hasil script selisih_tanggal2.php



21Bab I. Manipulasi Waktu dan Tanggal

Keterangan:

Hasil selisih kedua tanggal tersebut bisa jadi negatif ketika tanggal kedua lebih 
kecil dari tanggal pertama. Sehingga untuk menangani hasil negatif tersebut, 
Anda bisa tambahkan fungsi abs untuk menghasilkan nilai absolut (nilai mutlak) 
pada perhitungan selisihnya.

Sebagai tambahan, Anda juga bisa mengubah format tanggalnya misalnya 
tanggal dulu, bulan dan tahun (30-01-2009), tapi nanti pembacaan masing-
masing komponen tanggal, bulan dan tahunnya sebagai hasil dari pemecahan 
fungsi explode juga berubah sesuai urutannya.

Trik 4. Mengetahui Usia dari Tanggal Lahirnya
Pada trik kali ini, akan dipaparkan cara membuat script PHP untuk mencari usia 
seseorang apabila diketahui tanggal lahirnya. Untuk script PHP yang akan dibuat 
nanti akan menggunakan teknik seperti yang pernah dibahas pada trik 3.

Secara logika, untuk mencari usia seseorang apabila diketahui tanggal lahirnya 
adalah dengan mencari selisih terhadap waktu sekarang (current time). Untuk 
mencari tanggal pada saat sekarang, adalah menggunakan fungsi date.

Selanjutnya, tanggal yang diperoleh dari fungsi date dicari selisihnya dengan 
tanggal lahir orang yang telah diketahui. Untuk mencari selisih antara tanggal 
lahir dengan tanggal sekarang menggunakan perintah date_diff.

Adapun script PHP-nya adalah sebagai berikut:

Script usia_hari.php
<?php
$tgllahir   = “1979-09-01”;
$tglsekarang = date(“Y-m-d”);

mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“dbtrik”);

$query = “SELECT datediff(‘$tglsekarang’, ‘$tgllahir’)
          as selisih”;
$hasil = mysql_query($query);
$data  = mysql_fetch_array($hasil);

echo “Tanggal Lahirnya: $tgllahir <br>
Sekarang usianya: $data[selisih] hari”;

?>
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Sekarang coba jalankan script usia_hari.php, maka hasilnya dapat dilihat pada 
gambar 1.5.

Gambar 1.5 Hasil script usia_hari.php

Atau dapat juga dibuat usia dalam tahun, yaitu dengan membagi usia dalam hari 
dengan 365, lalu dibulatkan ke atas menggunakan fungsi ceil. Adapun script PHP 
lengkapnya adalah sebagai berikut:

Script usia_tahun.php
<?php
$tgllahir = “1979-09-01”;
$tglsekarang = date(“Y-m-d”);

mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“dbtrik”);

$query = “SELECT datediff(‘$tglsekarang’, ‘$tgllahir’)
          as selisih”;
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);

echo “Tanggal Lahirnya: $tgllahir <br>
Sekarang usianya: “.ceil($data[‘selisih’]/365).” tahun”;

?>

Sekarang coba jalankan script usia_tahun.php, maka hasilnya dapat dilihat pada 
gambar 1.6.

Atau bisa juga dibuat usianya dalam satuan tahun … bulan … hari, lalu dibulatkan 
ke bawah dengan fungsi floor. Adapun script PHP lengkapnya adalah sebagai 
berikut:
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Gambar 1.6 Hasil script usia_tahun.php

Script usia.php
<?php
$tgllahir = “1979-09-01”;
$tglsekarang = date(“Y-m-d”);

mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“dbtrik”);

$query = “SELECT datediff(‘$tglsekarang’, ‘$tgllahir’)
          as selisih”;
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);

$tahun = floor($data[‘selisih’]/365);
$bulan = floor(($data[‘selisih’] - ($tahun * 365))/30);
$hari = $data[‘selisih’] - $bulan * 30 - $tahun * 365;

echo “Tanggal Lahirnya: $tgllahir <br>
     Sekarang usianya $tahun tahun, $bulan bulan, $hari hari”;
?>

Keterangan:

Fungsi date(“Y-m-d”) digunakan untuk mendapatkan tanggal saat ini dengan 
format ‘yyyy-mm-dd’.

Sekarang coba jalankan script usia.php, maka hasilnya dapat dilihat pada gambar 
1.7.
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Gambar 1.7 Hasil script usia.php

Trik 5. Mengetahui Nama Hari pada Tanggal Tertentu
Pada trik kali ini akan dibahas mengenai cara pembuatan script PHP untuk 
menampilkan nama hari pada tanggal tertentu. Sebagai contoh misalkan diberikan 
suatu tanggal 11 September 2001, kemudian kita ingin mengetahui hari apakah 
itu? Baiklah, kita akan segera mengetahuinya dengan script PHP yang akan kita 
buat.

Dalam PHP, belum ada suatu perintah langsung untuk mengetahui nama hari 
pada tanggal tertentu. Untuk itu kita harus membuat scriptnya sendiri.

Sebagai pendahuluan, terlebih dahulu saya kenalkan dengan suatu fungsi dalam 
PHP untuk menampilkan nama hari pada tanggal saat ini (current date). Fungsi 
tersebut adalah:

date(“l”);

Dengan parameter l (L kecil) merupakan format spesifik untuk menampilkan 
nama hari.  Sedangkan date sendiri adalah fungsi untuk memperoleh tanggal saat 
ini. Sehingga akan menghasilkan output Monday (dengan asumsi tanggal pada 
saat menjalankan script adalah tanggal 3 Mei 2010).

Lantas bagaimana jika ingin menampilkan hari pada tanggal tertentu?  Kita akan 
mencari cara lain untuk mengakalinya.

Dalam PHP, kita bisa menampilkan nama hari pada n hari ke depan atau ke 
belakang setelah hari ini (current date), yaitu dengan menggunakan fungsi 
mktime. Contoh:
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<?php
// menampilkan nama hari pada 2 hari ke depan
$x  = mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”)+1,  date(“Y”));
echo date(“l”, $x);

// menampilkan nama hari pada 5 hari sebelumnya
$x  = mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”)-5,  date(“Y”));
echo date(“l”, $x);
?>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan nama hari pada tanggal 
tertentu dengan menggunakan mktime, kita harus tahu terlebih dahulu selisih 
hari antara tanggal tertentu dengan tanggal pada hari ini (current date). Dengan 
demikian rumus umum mktime-nya adalah:

mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”)+n,  date(“Y”));

Kemudian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menentukan selisih 
hari antara tanggal saat ini dengan tanggal tertentu, tentu jika tanggal tersebut 
sudah diketahui? Kita manfaatkan saja query SQL sebagai mana yang telah 
dibahas pada trik 3.

Berdasarkan logika tersebut, kita sudah bisa membuat script untuk menampilkan 
nama hari pada tanggal tertentu.

<?php
mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“dbtrik”);

$tanggal = “2010-05-11”; // tgl yang akan dicari nama harinya

$query = “SELECT datediff(‘$tanggal’, CURDATE()) as selisih”;
$hasil = mysql_query($query);
$data  = mysql_fetch_array($hasil);

$selisih = $data[‘selisih’];

$x  = mktime(0, 0, 0, date(“m”), 
date(“d”)+$selisih, date(“Y”));

echo date(“l”, $x);
?>

Dengan CURDATE adalah fungsi dalam SQL untuk mendapatkan current date.

Setelah script di atas dijalankan, akan diperoleh nama hari pada tanggal 11 Mei 
2010 adalah Tuesday (masih dalam bahasa Inggris). Sekarang bagaimana jika 
menginginkan nama harinya dalam bahasa Indonesia? Gunakan IF seperti pada 
script berikut:
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Script nama_hari.php
<?php
mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“dbtrik”);

$tanggal = “2010-05-11”; // tgl yang akan dicari nama harinya

$query = “SELECT datediff(‘$tanggal’, CURDATE()) as selisih”;
$hasil = mysql_query($query);
$data  = mysql_fetch_array($hasil);

$selisih = $data[‘selisih’];

$x  = mktime(0, 0, 0, date(“m”), date(“d”)+$selisih, 
date(“Y”));
$namahari = date(“l”, $x);

if ($namahari == “Sunday”) $namahari = “Minggu”;
else if ($namahari == “Monday”) $namahari = “Senin”;
else if ($namahari == “Tuesday”) $namahari = “Selasa”;
else if ($namahari == “Wednesday”) $namahari = “Rabu”;
else if ($namahari == “Thursday”) $namahari = “Kamis”;
else if ($namahari == “Friday”) $namahari = “Jumat”;
else if ($namahari == “Saturday”) $namahari = “Sabtu”;

echo “Pada tanggal $tanggal adalah hari $namahari”;
?>

Sekarang coba jalankan script nama_hari.php, maka hasilnya dapat dilihat pada 
gambar 1.8.

Gambar 1.8 Hasil script nama_hari.php
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Trik 6. Hitung Jumlah Hari Minggu antara Dua Tanggal
 “Bagaimana cara menghitung jumlah hari minggu antara dua buah tanggal?“. 
Pertanyaan tersebut muncul ketika membuat sistem untuk mencari jumlah total 
denda yang dihitung harian kecuali hari minggu. 

Misalkan kita memiliki dua tanggal, katakanlah A dan B. Selanjutnya, kita ingin 
mencari jumlah hari minggu di antara kedua tanggal tersebut. Apa ide Anda? 
Kalau ide saya, saya akan mengecek hari pada setiap tanggal di antara kedua 
tanggal. Setiap kali ditemukan hari suatu tanggal adalah hari Minggu, maka 
counter untuk menghitung jumlah hari minggu akan bertambah 1.

Contoh kasusnya, misalkan kita akan menghitung jumlah hari minggu antara 
tanggal 01-01-2010 s/d 31-01-2010. Untuk menghitung jumlah hari minggu di 
antara kedua tanggal tersebut, mula-mula kita set jumlah hari Minggunya adalah 
0 (karena kita belum menghitungnya). 

Selanjutnya, kita mulai cek untuk tanggal 01-01-2010, apakah tanggal tersebut 
hari Minggu? Menurut kalender, tanggal tersebut adalah hari Jumat. Berarti 
jumlah hari Minggunya masih 0, karena belum dijumpai tanggal yang harinya 
Minggu. Berikutnya kita cek tanggal berikutnya, yaitu 02-01-2010, apakah hari 
Minggu? Ternyata bukan lagi. Barulah tanggal 03-01-2010 adalah hari Minggu. 
Berarti counter untuk hari Minggunya bertambah menjadi 1. 

Demikian seterusnya pengecekan ini dilakukan sampai dengan tanggal 31-
01-2010. Setiap kali ditemukan tanggal dimana harinya adalah Minggu, 
maka counternya bertambah satu. Sehingga akan didapatkan total jumlah hari 
Minggunya. 

Demikianlah  idenya. Selanjutnya, bagaimana mengimplementasikannya di script 
PHP? Implementasinya cukup mudah, yaitu menggunakan perulangan (looping). 
Permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita men-generate tanggal-tanggal 
antara kedua tanggal, lalu mengecek hari setiap tanggal-tanggal yang dihasilkan? 
Caranya, gunakan funngsi mktime. Fungsi tersebut akan kita sisipkan di dalam 
perulangannya. Kapan perulangannya berhenti? Jika tanggal yang dihasilkan dari 
mktime mencapai akhir tanggal yang menjadi batas kedua tanggal tersebut.

Bagaimana cara penggunaan fungsi mktime? Misalkan kita ingin men-generate 
tanggal setelah 31-01-2010 (tanggal hari berikutnya) menggunakan mktime:

<?php
echo date(“d-m-Y”, mktime(0, 0, 0, 1, 31+1, 2010));

?>

Bila perintah tersebut dijalankan, maka akan dihasilkan tanggal 01-02-2010. 
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Perhatikan format tanggal yang dihasilkan oleh date(“d-m-Y”, mktime(...)).

Sedangkan untuk menghasilkan tanggal setelah 5 hari dari tanggal 31-01-2010:
<?php

echo date(“d-m-Y”, mktime(0, 0, 0, 1, 31+5, 2010));
?>

Bila perintah tersebut dijalankan, maka akan dihasilkan tanggal 05-02-2010.

Kemudian, bagaimana cara mengecek nama hari pada suatu tanggal di PHP? 
Gunakan fungsi date(“w”, mktime(...)). Fungsi tersebut akan menghasilkan 
bilangan 0 s/d 6 yang merepresentasikan nama hari yaitu 0 : minggu, 1 : senin, 2 
: selasa, dan seterusnya.

Ide penyelesaian sudah ketemu, selanjutnya cara mengenerate tanggal diantara 
dua tanggal serta mengetahui nama hari suatu tanggal juga sudah, jadi kita bisa 
buat script PHP-nya sekarang. 

Script berikut akan menghitung jumlah hari Minggu antara tanggal 20-02-2010 
s/d 20-04-2010, sekaligus menampilkan semua tanggalnya yang harinya Minggu.

Script jml_minggu.php
<?php
$date1 = “20-02-2010”;
$date2 = “20-04-2010”;

// memecah bagian-bagian dari tanggal $date1
$pecahTgl1 = explode(“-”, $date1);
// membaca bagian-bagian dari $date1
$tgl1 = $pecahTgl1[0];
$bln1 = $pecahTgl1[1];
$thn1 = $pecahTgl1[2];
 
echo “<p>Tanggal yang merupakan hari Minggu adalah: </p>”;
// counter looping
$i = 0; 
// counter untuk jumlah hari minggu
$sum = 0;
 
do
{
   // mengenerate tanggal berikutnya
   $tanggal = date(“d-m-Y”, mktime(0, 0, 0, $bln1, $tgl1+$i, 
   $thn1));
   // cek jika harinya minggu, maka counter $sum bertambah 
   // satu, lalu tampilkan tanggalnya
  if (date(“w”, mktime(0, 0, 0, $bln1, $tgl1+$i, $thn1)) == 0)
   {
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     $sum++;
     echo $tanggal.”<br>”;
   }   
   // increment untuk counter looping
   $i++;
}

// looping akan terus dilakukan selama tanggal yang 
// digenerate tidak sama dengan $date2.
while ($tanggal != $date2);   
 
// tampilkan jumlah hari Minggu
echo “<p>Jumlah hari Minggu antara tanggal <br>
      $date1 s/d $date2 adalah: $sum”;
?>

Sekarang coba jalankan script jml_minggu.php, maka hasilnya dapat dilihat 
pada gambar 1.9.
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Gambar 1.9 Hasil script jml_minggu.php

Trik 7. Mengetahui Nama Hari Pasaran Jawa dari 
Tanggal Tertentu

Bagi yang belum tahu nama hari dalam pasaran Jawa, bahwa di Jawa, khususnya 
Jawa Tengah terdapat 5 nama hari khusus secara berurutan yaitu pahing, pon, 
wage, kliwon, legi. Jika Anda main ke Jawa Tengah, maka mungkin Anda akan 
menjumpai kalender yang di bawah tanggalnya terdapat nama-nama hari pasaran 
itu. Sekarang bagaimana caranya mengetahui nama hari pasaran jawa dari suatu 
tanggal tersebut menggunakan PHP?

Ide untuk mengetahui nama hari pasaran Jawa tersebut adalah dengan 
menggunakan konsep Modulo. Lantas implementasinya bagaimana? Langkah 
pertama adalah kita ambil sembarang tanggal dahulu sebagai acuan, misalkan 
tanggal X. Tanggal X ini kita lihat di kalender dan bertepatan dengan nama hari 
pasaran apa. Misalkan X ini hari pasaran Jawanya adalah ‘kliwon’, selanjutnya 
kita buat array berisi kelima nama hari pasaran tersebut secara berurutan dengan 
elemen pertamanya adalah ‘kliwon’.

$hari = array(‘Kliwon’, ‘Legi’, ‘Pahing’, ‘Pon’, ‘Wage’);

Jika Anda tidak hapal urutan nama hari pasaran, Anda bisa lihat di kalender.

Selanjutnya, misalkan kita ingin mengetahui apa nama hari pasaran untuk tanggal 
Y? Caranya adalah dengan mencari selisih hari antara X dan Y. Selanjutnya selisih 
hari ini di-modulo dengan 5. Jika hasil modulonya sama dengan 0, maka nama 
pasaran tanggal Y adalah Kliwon (elemen array ke-0 dari $hari). Jika hasil modulo 
1, hari pasarannya Legi (elemen array ke-1 dari $hari), demikian seterusnya 
sampai dengan jika hasil modulonya adalah 4 yaitu nama hari pasarannya Wage 
(elemen array ke-4 dari $hari).

Mungkin di benak Anda muncul pertanyaan, mengapa kita gunakan modulo 
5? Karena hari pasaran itu selalu berulang setiap 5 hari terhitung dari tanggal 
X yang sudah kita tentukan. Saya ambil contoh, misalkan tanggal X nama hari 
pasarannya Kliwon. Sekarang kita ingin menentukan nama hari pasaran Y, dimana 
Y ini adalah 10 hari setelah X. Karena X adalah Kliwon, maka Y ini juga Kliwon, 
karena selisih hari antara X dan Y ini merupakan kelipatan 5. 

Selanjutnya, bagaimana jika Y adalah 11 hari setelah X? Berarti Y adalah Legi, 
karena 11 = 10 + 1, dimana hari ke-10 itu adalah Kliwon, sehingga hari berikutnya 
adalah Legi. Lalu misalkan jika Y ini adalah 999 hari setelah X. Kira-kira nama 
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hari pasaran Y apa? Kita tahu bahwa 999 = 995 + 4. Kita juga tahu bahwa 995 
ini bilangan kelipatan 5, maka dipastikan pada tanggal yang bertepatan 995 hari 
setelah X itu nama hari pasarannya adalah Kliwon dan pada tanggal Y nya adalah 
Wage (4 hari setelah Kliwon). Masuk akal bukan?

Sekarang, bagaimana mengimplementasikannya di script PHP? Mungkin yang 
menjadi masalah sekarang adalah cara mencari selisih antara kedua hari itu. 
Jangan khawatir, karena kita telah mempelajarinya pada trik 4.

Adapun script untuk menentukan nama hari pasaran jawa dari suatu tanggal 
tertentu adalah sebagai berikut:

Script pasaran.php
<?php
// dipilih tanggal 1 Maret 2010 sebagai acuan
// hari pasaran tanggal 1 Maret 2010 adalah ‘Pon’
$tgl1 = “2010-03-01”;  
 
// ingin mengetahui apa nama hari pasaran tanggal 2 April 2010
$tgl2 = “2010-04-02”; 
 
// array urutan nama hari pasaran dimulai dari ‘Pon’ 
$pasaran = array(‘Pon’, ‘Wage’, ‘Kliwon’, ‘Legi’, ‘Pahing’);
 
// proses mencari selisih hari antara kedua tanggal 
$pecah1 = explode(“-”, $tgl1);
$date1  = $pecah1[2];
$month1 = $pecah1[1];
$year1  = $pecah1[0];
 
$pecah2 = explode(“-”, $tgl2);
$date2  = $pecah2[2];
$month2 = $pecah2[1];
$year2  =  $pecah2[0];
 
$jd1 = GregorianToJD($month1, $date1, $year1);
$jd2 = GregorianToJD($month2, $date2, $year2);
 
$selisih = $jd2 - $jd1;
 
// hitung modulo 5 dari selisih harinya
$mod = $selisih % 5;
 
// menampilkan nama hari pasaran, yaitu elemen ke-$mod dari 
// array $pasaran 
echo “Nama hari pasaran jawa pada tanggal <br>

$tgl2 adalah $pasaran[$mod]”;
?>
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Sekarang coba jalankan script pasaran.php, maka hasilnya dapat dilihat pada 
gambar 1.10.

Gambar 1.10 Hasil script pasaran.php

Untuk mengecek kebenarannya, silakan dilihat di kalender.

Ide dan script tersebut hanya bisa diterapkan jika tanggal acuan < tanggal yang 
akan dicari nama hari pasarannya. Sedangkan jika kondisinya tanggal acuan 
> tanggal yang akan dicari nama hari pasarannya, maka ada sedikit perubahan 
di algoritmanya. Sedangkan urutan list arraynya sama saja. Silakan anda 
bereksperimen sendiri untuk mencari algoritma ketika tanggal acuan > tanggal 
yang akan dicari nama hari pasarannya. 

Trik 8. Keanehan Fungsi Date dan Solusinya
Tentu Anda sudah cukup familiar dengan fungsi date, karena sudah berkali-kali 
kita bahas pada trik-trik sebelumnya. Suatu ketika, saya iseng-iseng membuat 
script sederhana untuk menampilkan tanggal, bulan dan tahun saat ini, disertai 
pula jam, menit dan detiknya. Adapun scriptnya sebagai berikut:

Script date.php
<?php
     echo date(“d-m-Y H:i:s”);
?>

Keterangan:

d : tanggal   H: jam
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m : bulan   i: menit

Y : tahun (4 digit)   s: detik

Harapan saya, ketika script tersebut ditampilkan di browser akan muncul tanggal, 
bulan, tahun, jam, menit dan detik yang benar sesuai waktu di sistem saat itu. 
Ternyata apa yang terjadi? Perhatikan pada gambar 1.11.

Gambar 1.11 Jam di sistem berbeda dengan jam yang dihasilkan oleh PHP

Pada gambar 1.11, saya ingin bandingkan antara waktu yang tampil di browser 
dari script dengan waktu yang ada di sistem. Untuk tanggal, bulan dan tahun 
kebetulan sama. Namun, untuk jamnya ternyata berbeda. Ternyata fungsi date( 
) di PHP tidak sesuai dengan waktu yang ada di sistem. Dalam kasus saya 
ini, selisih waktu antara di sistem dengan apa yang tampil di browser tersebut 
adalah 1 jam. Untuk menit sama, dan untuk detiknya berbeda sekitar 2 detik. 
Perbedaan detik ini terjadi karena waktu yang saya butuhkan untuk mengambil 
gambar nya (nge-screen shot) adalah sekitar 2 detik, jadi ada jeda waktu antara 
waktu di sistem dengan yang tampil di browser. 

Apakah Anda juga mengalami hal yang sama?? Saya tidak tahu persis mengapa 
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hal itu bisa terjadi. Mungkin PHP menggunakan setting Time Zone yang berbeda 
dengan yang ada di PC. Solusinya adalah dengan menambahkan Time Zone 
sendiri sesuai dengan daerah Anda. Kebetulan di Indonesia sudah ada Time 
Zonenya sendiri, yaitu menggunakan “Asia/Jakarta”.

Sekarang bagaimana cara mengatur Time Zonenya? Caranya adalah dengan 
menambahkan perintah:

date_default_timezone_set(“Asia/Jakarta”);

Kalau kita modifikasi script date.php sebelumnya akan menjadi:

Script date.php (modifikasi)
<?php
date_default_timezone_set(“Asia/Jakarta”);
echo date(“d-m-Y H:i:s”);
?>

Setelah ditambahkan perintah pengaturan Time Zone untuk Jakarta tersebut, tentu 
sekarang waktunya bisa tepat.

Catatan:

Perlu diketahui bahwa dengan mengeset Time Zone “Asia/Jakarta” itu 
berarti sama saja kita menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB). Lantas 
bagaimana dengan Anda yang berada di WITA atau WIT? Jangan khawatir, kita 
bisa mengaturnya. Misalkan, lokasi Anda berada di wilayah WITA. Kita tahu 
bahwa waktu WITA adalah 1 jam lebih dahulu dibandingkan WIB. Oleh karena 
itu, untuk menampilkan waktu di WITA saat itu, kita gunakan fungsi  mktime( ) 
yang dimodifikasi sebagai berikut:

date(“Y-m-d H:i:s”, mktime(date(“H”)+1, date(“i”), date(“s”), 
date(“m”), date(“d”), date(“Y”)));

Sehingga script date.php dapat dimodifikasi untuk WITA menjadi:

Script date.php (modifikasi untuk WITA)
<?php
date_default_timezone_set(“Asia/Jakarta”);
date(“Y-m-d H:i:s”, mktime(date(“H”)+1, date(“i”), date(“s”), 
date(“m”), date(“d”), date(“Y”)));
?>

Sedangkan untuk daerah waktu di WIT, berarti 2 jam lebih dahulu daripada WIB, 
maka kita tambahkan 2 pada date(“H”) menjadi:
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date(“Y-m-d H:i:s”, mktime(date(“H”)+2, date(“i”), date(“s”), 
date(“m”), date(“d”), date(“Y”)));

Sehingga script date.php dapat dimodifikasi untuk WIT menjadi:

Script date.php (modifikasi untuk WIT)
<?php
date_default_timezone_set(“Asia/Jakarta”);
date(“Y-m-d H:i:s”, mktime(date(“H”)+2, date(“i”), date(“s”), 
date(“m”), date(“d”), date(“Y”)));
?>

Trik tersebut bisa bermanfaat jika Anda menggunakan pedoman waktu untuk 
suatu melakukan suatu proses dalam program yang Anda buat. Misalnya untuk 
mengirim SMS terjadwal secara otomatis pada tanggal, bulan, tahun, jam, menit 
dan detik yang sudah ditentukan.

Trik 9. Prediksi Tanggal Kelahiran Bayi [HPL]
Pada trik kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana cara membuat 
script PHP untuk menentukan prediksi tanggal kelahiran Bayi (HPL). Bagi para 
calon programmer PHP, script ini merupakan contoh penerapan penggunaan 
pernyataan bersyarat IF.

Ide dasar dari pembuatan script menentukan HPL ini, saya ambil dari artikel di 
http://e-kehamilan.blogspot.com/2008/06/menghitung-hari-kelahiran-si-kecil.
html. Menurut artikel tersebut, perhitungan HPL ditentukan berdasarkan hari 
pertama haid terakhir (HPHT) dan juga lama hari siklus haidnya. Untuk 
perhitungan HPL dapat menggunakan formula Naegele, yaitu berasumsi bahwa 
lamanya kehamilan adalah 9 bulan 7 hari. Asumsi ini hanya berlaku untuk 
siklus haid sang calon ibu antara 28 s/d 30 hari. Jika siklus haidnya kurang dari 28 
hari, misalnya 26 hari, maka lamanya kehamilan adalah 9 bulan (7-2) hari, 2 hari 
disini adalah selisih antara 28 hari dengan 26 hari. Sedankan jika siklus haidnya 
lebih dari 30 hari, misalkan 31 hari, maka lamanya kehamilan adalah 9 bulan 
(7+1) hari, 1 hari di sini adalah selisih antara 30 hari dengan 31 hari.

Berikut ini contoh perhitungan HPL:

Misalkan HPHT nya adalah tanggal 9 Juni 2008 (09-06-2008), dan siklus haidnya 
adalah normal yaitu 28 s/d 30 hari, maka HPL nya adalah 16 Maret 2009 (16-03-
2009) dengan lama 9 bulan 7 hari. Sedangkan bila siklus haidnya adalah 26 hari, 
maka HPLNYA adalah 14 Maret 2009 (14-03-2009) dengan lama 9 bulan 5 hari. 
Demikian pula jika siklus haidnya 31 hari yang HPL nya adalah 17 Maret 2009 
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(17-03-2009) dengan lama 9 bulan 8 hari.

Langsu saja, pertama kita buat dulu form untuk memasukkan tanggal HPHT dan 
lama siklus haid sebagai berikut:

Script form_hpl.php
<html>
  <head>
    <title>Prediksi HPL</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Prediksi Tanggal Kelahiran</h2>
    <form method=”post” action=”proses_hpl.php”>
    Masukkan tanggal HPHT : 
    <select name=”tgl”>
      <?php
      // men-generate tanggal 01 s/d 31
      for ($i=1; $i<=31; $i++){
         echo “<option>”.sprintf(“%02d”, $i).”</option>”;
      }
      ?>
    </select>
    <select name=”bln”>
      <?php
      // men-generate bulan 01 s/d 12
      for ($i=1; $i<=12; $i++)
      {
         echo “<option>”.sprintf(“%02d”, $i).”</option>”;
      }
      ?>
    </select>
    <select name=”thn”>
      <?php
      // men-generate tahun 2008 s/d 2020
      for ($i=2008; $i<=2020; $i++)
      {
         echo “<option>$i</option>”;
      }
      ?>
     </select><br><br>
     Masukkan siklus haid (hari) : 
     <input type=”text” name=”siklus”><br>
     <input type=”submit” name=”submit” value=”Submit”>
     </form>
  </body>
</html>

Keterangan:
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Di dalam script form_hpl.php, untuk men-generate tanggal, bulan dan tahun 
digunakan loopig FOR supaya cepat. Sedangkan perintah sprintf(“%02d”, $i) 
digunakan untuk menampilkan angka dalam 2 digit, misalnya 1 dinyatakan 
sebagai 01, 2 sebagai 02, dan seterusnya.

Selanjutnya, kita bisa buat script untuk perhitungan HPLnya. Ide dari pembuatan 
scriptnya, pertama kita harus cek validitas tanggal HPHT nya dahulu, jangan-
jangan yang dimasukkan adalah tanggal 31-02-2010 misalnya. Untuk mengecek 
validasi tanggal, kita gunakan fungsi checkdate( ). Jika tanggalnya valid, maka 
hitung HPL nya. 

Untuk menghitung HPL, kita menggunakan fungsi mktime( ) karena dengan 
mktime( ) kita bisa mengetahui tanggal n bulan dan m hari berikutnya dari suatu 
tanggal tertentu. Penjelasan detil tentang hal ini, silakan baca lagi trik 1. Adapun 
script lengkapnya adalah sebagai berikut:

Script proses_hpl.php
<?php
// baca tanggal, bulan dan tahun
$tgl = $_POST[‘tgl’];
$bln = $_POST[‘bln’];
$thn = $_POST[‘thn’];

// baca siklus haid
$siklus = $_POST[‘siklus’];
 
// cek validitas tanggal
if (checkdate($bln, $tgl, $thn))
{
   if ($siklus < 28)
   {
  // jika siklus kurang dari 28 hari 
  $selisih = 28-$siklus;
  $hpl = mktime(0, 0, 0, $bln + 9, $tgl + 7 - $selisih, $thn);  
   }    
   else if ($siklus > 30)
   {
  // jika siklus lebih dari 30 hari
  $selisih = $siklus - 30;
  $hpl = mktime(0, 0, 0, $bln + 9, $tgl + 7 + $selisih, $thn);
   }   
   else
   {
      // jika siklus haid normal 28 - 30 hari
      $hpl = mktime(0, 0, 0, $bln + 9, $tgl + 7, $thn);
   }
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   // menampilkan HPL   
   echo “Prediksi kelahiran anak Anda pada tanggal: 
        “.date(“d-m-Y”, $hpl);
}
else echo “Tanggal tidak valid”;
?>

Pertama, jalankan dulu script form_hpl.php, lalu pilih tanggal HPHT misalnya  
26-06-2009 dan isikan siklus haid 30 hari. Lihat gambar 1.12.

Gambar 1.12 Hasil form_hpl.php

Kemudian klik tombol Submit, maka data form tersebut akan di proses script 
proses_hpl.php. Hasilnya adalah:

Prediksi kelahiran anak Anda pada tanggal: 02-04-2010

Tips:

Anda dapat memodifikasi script proses_hpl.php supaya menambahkan nama hari 
HPL nya dalam bahasa Indonesia (Senin, Selasa, dan seterusnya). 


