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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi Obfuscation 

Amit Sahai (Universitas California Los Angeles, 2015) menyatakan bahwa 

“The goal of software obfuscation is to make an arbitrary computer program 

become “unintelligible” while preserving its functionality. Obfuscation allows us 

to make software can keep a secret”. 

Obfuscation merupakan sebuah teknik pengamanan yang diterapkan pada 

source code aplikasi web khususnya yang dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman php. Obfuscation dilakukan dengan tetap menjaga isi data dan alur 

yang dibangun dalam perangkat lunak (software) agar tetap dapat berjalan pada 

web server selayaknya aplikasi yang tidak ter-obfuscation [2].  

Dengan menerapkan obfuscation pada source code aplikasi website 

diharapkan source code menjadi sulit dipahami, tidak dapat diubah tanpa izin dari 

pengembang perangkat lunak (software developer), maupun dimanipulasi [10]. 

Berikut contoh skrip php yang telah di-obfuscation seperti pada Gambar 2.1. 

Gambar 2. 1 Contoh skrip php yang telah teracak 

2.2. Algoritma Rivest Cipher 4 

Algoritma Rivest Cipher 4 merupakan jenis kriptografi yang menggunakan 

kunci simetris atau kunci keamanan yang sama dalam proses enkripsi maupun 

dekripsi [2][4][5]. 
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a. Metode Enkripsi Rivest Cipher 4 

1. Pengisian state array 

 Pada tahap ini dilakukan pengisian state array dengan nilai 0 

sampai 255 hingga seluruh array terisi sepenuhnya. Perhatikan 

Persamaan 2.1 

     [ ]               …..(2.1) 

2. Key Scheduling 

 Dalam tahap ini dilakukan substitusi isi dari state array untuk 

digunakan sebagai pembangkitan kunci enkripsi.Penghitungan key 

scheduling dapat dilihat pada Persamaan 2.2. 

  (        [ ]     [ ] )         

          [ ] 

     [ ]       [ ] 

     [ ]           …..(2.2) 

3. Pseudo Random Generation 

 Dalam tahap ini dilakukan pembangkitan kunci enkripsi yang 

akan digunakan untuk mengubah setiap karakter pada plaintext 

menjadi ciphertext. Penghitungan pseudo random generation dapat 

dilihat pada Persamaan 2.3. 

  (     )         

  (        [ ] )         

          [ ] 

     [ ]       [ ] 

     [ ]       

       [((     [ ]       [ ]))        ]     …..(2.3) 

4. Exclusive Or Encryption 

 Dalam tahap ini dilakukan transformasi setiap karakter 

menggunakan kunci yang telah dibangkitkan menggunakan logika 

exclusive or pada masing-masing bit setiap karakter plaintext. 

   [ ]           …..(2.4) 

Pengacakan dengan logika exclusive or dilakukan dengan cara : 

1. Konversi setiap karakter p menjadi nilai desimal. 
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2. Konversi nilai desimal menjadi nilai biner. Contoh 

penghitungan konversi nilai desimal 17 dijelaskan sebagai 

berikut : 

Tabel 2. 1 Contoh konversi nilai desimal menjadi biner 

 

Sehingga diperoleh nilai desimal 17 memiliki biner 10001. 

Penyusunan angka setiap bit dimulai dari sisa hasil bagi pada 

urutan bagian bawah ke atas. Perhatikan Tabel 2.1. 

3. Menghitung nilai xor setiap bit karakter p terhadap setiap bit 

pada kunci k. Aturan dalam penghitungan xor dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 

Tabel 2. 2 Aturan penghitungan nilai xor 

No Input XOR Output 

1 1 1 0 

2 0 0 0 

3 0 1 1 

4 1 0 1 

 

4. Konversi nilai bit yang diperoleh dari hasil xor pada poin 3 

menjadi nilai desimal, kemudian konversi nilai desimal tersebut 

dikonversi kembali menjadi karakter ascii. 

b. Metode Dekripsi Rivest Cipher 4 

 Proses dekripsi ciphertext menjadi plaintext yang dilakukan oleh algoritma 

rivest cipher 4 menggunakan alur perhitungan dan kunci enkripsi yang sama 

seperti pada proses enkripsi. 
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2.3. PHP Hypertext Preprocessor 

 PHP Hypertext Preprocessor atau yang disingkat dengan PHP merupakan 

sebuah bahasa pemrograman scripting yang bekerja pada lingkungan server side 

dalam pengembangan perangkat lunak berbasis website. Bahasa pemrograman ini 

dikenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 yang merupakan sebuah 

pengembangan dari bahasa C dalam pembuatan aplikasi berbasis website kala itu. 

 Kompatibilitasnya dalam lingkungan sistem operasi Microsoft Windows, 

Linux, maupun Macintosh serta mendukung komunikasi terhadap basis data 

seperti MySQL, PostgreSQL, maupun Oracle membuat bahasa pemrograman ini 

semakin luas penggunaannya dalam pengembangan aplikasi berbasis website. 

2.3.1. Penulisan Script PHP 

 Penulisan kode PHP diawali dengan tag pembuka kemudian diakhiri 

dengan tag penutup. Perhatikan Tabel 2.3. Namun dalam beberapa kasus selama 

tidak bercampur dengan tag-tag HTML cukup dengan menuliskan kode PHP 

dengan diawali tag pembuka saja. Perhatikan Tabel 2.4. 

Tabel 2. 3 Penulisan kode php tanpa tag penutup 

 

Tabel 2. 4 Penulisan kode php dengan tag penutup 

 

  

<?php 

/** 

* Coded by : Ahmad Sirojul Miftakh 

* Phone : +6281217040518 

* Email : sirojulmiftakh@gmail.com 

*/ 

echo "Teknik Informatika UMM"; 

?> 

<?php 

/** 

* Coded by : Ahmad Sirojul Miftakh 

* Phone : +6281217040518 

* Email : sirojulmiftakh@gmail.com 

*/ 

echo "Teknik Informatika UMM"; 
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2.3.2. Penulisan Komentar Dalam PHP 

 Komentar merupakan sebuah string dalam script PHP yang tidak ikut di 

eksekusi oleh web server. String ini biasa digunakan untuk menempatkan 

keterangan terkait kode yang dituliskan oleh programmer. Terkadang programmer 

menempatkan dokumentasi program yang dibuat dalam string multiline comment. 

2.3.2.1. Single Line Comment 

 Komentar ini hanya dituliskan dalam satu baris dalam script PHP. 

Penulisan komentar singleline ditulis setelah tag // diikuti string komentar. 

Perhatikan Tabel 2.5. 

Tabel 2. 5 Penulisan single line comment 

 

2.3.2.2. Multi Line Comment 

 Komentar ini biasanya dituliskan dalam beberapa baris string dalam 

script PHP. Penulisan komentar multiline ditulis diantara tag /* hingga diakhiri 

dengan tag */. Perhatikan Tabel 2.6. 

Tabel 2. 6 Penulisan multi line comment 

 

  

<?php 

/** 

* Coded by : Ahmad Sirojul Miftakh 

* Phone : +6281217040518 

* Email : sirojulmiftakh@gmail.com 

*/ 

// komentar 1 baris 

echo "Pejuang skripsi"; 

<?php 

/** 

* Coded by : Ahmad Sirojul Miftakh 

* Phone : +6281217040518 

* Email : sirojulmiftakh@gmail.com 

*/ 

echo "Pejuang skripsi"; 
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2.3.3. Penulisan Variabel Dalam PHP 

 Variabel merupakan representasi memori yang dialokasikan didalam 

program dan digunakan selama program dijalankan. Variabel meniadi tempat 

penampungan sementara yang menampung sebuah value. Aturan penulisan 

variabel dalam script PHP diatur dalam beberapa syarat sebagai berikut : 

1. Nama variabel tidak boleh diawali dengan karakter numerik. 

2. Nama variabel tidak boleh diawali dengan karakter !#%^&*(). 

3. Nama variabel diawali dengan karakter $ (dollar). 

4. Nama variabel tidak boleh mengandung karakter spasi. 

5. Nama variabel ditulis dengan standardisasi penulisan camel case ataupun 

dipisah dengan underscore. 

6. Nama variabel dapat diawali dengan huruf besar maupun huruf kecil. 

7. Nama variabel bersifat case sensitive, artinya variabel $nama tidak sama 

dengan variabel $NAMA. 

8. Nama variabel tidak boleh mengandung predefined token seperti $_GET, 

$_POST, $_SERVER, $_SESSION dan sebagainya. 

Tabel 2. 7 Penulisan variable pada php 

 

 Penulisan variabel dalam PHP tidak diawali dengan penulisan tipe data 

variabel namun akan didefinisikan langsung sesuai dengan jenis data yang 

diinisialisasi pada variabel tersebut. Contoh variabel $nama diisi dengan data 

“Ahmad S M” akan didefinisikan sebagai variabel string. Perhatikan Tabel 2.7. 

2.3.4. Operator Aritmatika Dalam PHP 

 Operator aritmatika atau operator matematika merupakan dasar 

komputasi menyerupai perhitungan umum yang digunakan seperti penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Perhatikan Tabel 2.8. 

 

<?php 

/** 

* Coded by : Ahmad Sirojul Miftakh 

* Phone : +6281217040518 

* Email : sirojulmiftakh@gmail.com 

*/ 

$nama = "Ahmad S M"; 
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Tabel 2. 8 Operator aritmatika pada php 

SIMBOL NAMA OUTPUT 

+$a Casting Positif Nilai positif $a 

-$a Casting Negatif Nilai negatif $a 

$a + $b Penjumlahan Hasil $a ditambah $b 

$a - $b Pengurangan Hasil $a dikurang $b 

$a * $b Perkalian Hasil $a dikali $b 

$a / $b Pembagian Hasil $a dibagi $b 

$a % $b Modulus Sisa Hasil $a dibagi $b 

2.3.5. Operator Logika Dalam PHP 

 Operator logika merupakan operator yang digunakan untuk 

membandingkan nilai atau kondisi dari beberapa keadaan yang dapat memberikan 

nilai kembali berupa TRUE ataupun FALSE. Perhatikan Tabel 2.9. 

Tabel 2. 9 Operator gerbang logika pada php 

OPERATOR NAMA OUTPUT 

$a && $b AND TRUE jika $a dan $b bernilai TRUE 

$a || $b OR TRUE jika $a atau $b bernilai TRUE 

$a AND $b AND TRUE jika $a dan $b bernilai TRUE 

$a or $b OR TRUE jika $a atau $b bernilai TRUE 

!$a NOT TRUE jika tidak bernilai $a 

2.3.6. Operator Perbandingan Dalam PHP 

 Operator perbandingan, digunakan untuk mengevaluasi beberapa 

persyaratan utnuk setiap kondisi yang diinginkan atau ingin dicapai. Beberapa 

model logika perbandingan biasanya digunakan dalam statemen percabangan 

seperti if-else dalam alur program. Perhatikan Tabel 2.10. 
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Tabel 2. 10 Operator perbandingan pada php 

Symbol Nama Contoh Output 

== Sama Dengan $a == $b TRUE jika $a sama dengan $b 

=== Identik $a === $b TRUE jika $a sejenis dengan $b 

!= Tidak Sama Dengan $a != $b 
TRUE jika $a tidak sama dengan 

$b 

!== Tidak Identik $a !== $b 
TRUE jika $a tidak identik dengan 

$b 

> Lebih Dari $a > $b TRUE jika $a bernilai lebih dari $b 

< Kurang Dari $a < $b 
TRUE jika $a bernilai kurang dari 

$b 

>= 
Lebih Dari Sama 

Dengan 
$a >= $b 

TRUE jika $a bernilai lebih dari 

atau sama dengan $b 

<= 
Kurang Dari Sama 

Dengan 
$a <= $b 

TRUE jika $a bernilai kurang dari 

atau sama dengan $b 

>< Tidak sama Dengan $a >< $b 
TRUE jika $a bernilai tidak sama 

dengan $b 

2.3.7. Operator Percabangan Dalam PHP 

 Statemen percabangan merupakan statemen kontrol kendali program 

selama bekerja untuk dapat menemukan kriteria atau kondisi yang ingin dicapai. 

Misalnya dalam proses klasifikasi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, 

dibutuhkan mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki atau yang berjenis kelamin 

perempuan. 

2.3.7.1. Percabangan IF-ELSE 

Statemen percabangan IF-ELSE umumnya digunakan untuk mengontrol 

alur program yang terdapat 2 blok statemen yaitu saat kondisi bernilai true dan 

false.  
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Tabel 2. 11 Contoh kode percabangan if else 

 

Tabel 2.11 menunjukkan salah satu contoh program yang akan 

mengevaluasi nilai dari variabel nilai apabila memenuhi syarat diatas nilai 75 

maka akan ditampilkan pernyataan Lulus namun jika tidak memenuhi syarat 

tersebut maka akan ditampilkan pernyataan Tidak Lulus. 

2.3.7.2. Percabangan IF-ELSEIF-ELSE 

 Contoh percabangan ini memungkinkan lebih dari 2 blok statemen untuk 

dievaluasi. 

Tabel 2. 12 Contoh kode percabangan if elseif else 

 

 Tabel 2.12 menunjukkan salah satu contoh program yang akan 

mengevaluasi sebuah variabel nilai kedalam beberapa blok statemen. Apabila 

tidak memenuhi syarat pada blok pertama maka akan dilanjutkan pada blok 

kedua, dan seterusnya. 

<?php 

/** 

 author  : Ahmad Sirojul Miftakh 

 email  : sirojulmiftakh@gmail.com 

 phone  : +6281217040518 

 */ 

$nilai = 85; 

if ($nilai >= 75) { 

   echo “Lulus”; 

} else { 

   echo “Tidak Lulus”; 

} 

?> 

<?php 

/** 

 author  : Ahmad Sirojul Miftakh 

 email  : sirojulmiftakh@gmail.com 

 phone  : +6281217040518 

 */ 

$nilai = 85; 

if ($nilai >= 80) { 

   echo “Nilai A”; 

} else if ($nilai >= 65) { 

   echo “Nilai B”; 

} else { 

   echo “Nilai X”; 

} 

?> 
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2.3.7.3. Percabangan SWITCH-CASE 

 Berbeda dengan proses evaluasi yang dilakukan dalam percabangan if-

else, dimana mengharuskan setiap blok mengevaluasi kondisi yang terjadi. Dalam 

percabangan ini, sebuah kondisi akan dievaluasi diawal kemudian diikuti akan 

mengeksekusi pilihan atau keadaan yang terdapat didalamnya. Pada percabangan 

switch-case memiliki nilai atau kondisi default apabila kondisi tidak tersedia 

dalam pilihan. Perhatikan Tabel 2.13. 

Tabel 2. 13 Contoh kode percabangan switch case 

 

2.3.8. Operator Perulangan Dalam PHP 

 Statemen perulangan dapat digunakan dalam sebuah program untuk 

mengeksekusi sejumlah n kali statemen secara iterative atau berulang. Ada 

beberapa komponen dasar yang digunakan dalam statemen perulangan yaitu 

kondisi awal, perintah atau blok yang akan dieksekusi berulang, dan kondisi akhir 

untuk mengakhiri proses iterasi. 

2.3.8.1. Perulangan While 

 Perulangan while merupakan blok statemen program untuk 

mengeksekusi sebuah blok program sebanyak n kali proses eksekusi selama suatu 

kondisi masih memenuhi syarat. Cara kerja blok perulangan ini dengan 

mengevaluasi sebuah kondisi yang jika terpenuhi maka akan dilakukan proses 

<?php 

/** 

 author  : Ahmad Sirojul Miftakh 

 email  : sirojulmiftakh@gmail.com 

 phone  : +6281217040518 

 */ 

$hari = 1; 

switch ($hari) { 

 case 1: 

  echo "Senin"; 

  break; 

 case 2: 

  echo "Selasa"; 

  break; 

 default: 

  echo "Not found"; 

  break; 

} 

?> 
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iterasi blok program didalamnya. Pada akhir proses perulangan dilakukan 

penambahan atau pengurangan dari sebuah kondisi x hingga mencapai nilai akhir 

iterasi x yang ditentukan. Perhatikan Tabel 2.14. 

Tabel 2. 14 Contoh kode program perulangan while 

 

 Proses kerja perulangan while adalah melakukan evaluasi terhadap 

sebuah kondisi pada nilai variabel iterasi, jika memenuhi syarat maka dilakukan 

eksekusi pada blok program didalamnya. Proses kenaikan nilai increment dapat 

dilakukan diawal blok perulangan maupun diakhir blok perulangan sebelum 

dievaluasi untuk proses iterasi berikutnya. 

2.3.8.2. Perulangan Do-While 

 Jenis perulangan ini berbeda dengan konsep perulangan pada umumnya, 

dimana proses perulangan akan dieksekusi minimal 1 kali sebelum proses evaluasi 

nilai kondisi yang ditentukan. Perhatikan Tabel 2.15. 

Tabel 2. 15 Contoh kode program perulangan do while 

 

<?php 

/** 

author    : Ahmad Sirojul Miftakh 

email     : sirojulmiftakh@gmail.com 

phone     : +6281217040518 

 */ 

$iterasi = 1; 

while ($iterasi <= 10) { 

    // tampilkan informasi iterasi ke n 

    echo "Iterasi " . $iterasi; 

    // proses increment variabel iterasi 

    $iterasi++; 

} 

<?php 

/** 

author    : Ahmad Sirojul Miftakh 

email     : sirojulmiftakh@gmail.com 

phone     : +6281217040518 

 */ 

$iterasi = 1; 

do { 

 // minimal dieksekusi satu kali 

    echo "Ini adalah iterasi ke " . $iterasi; 

    // increment variabel evaluator 

    $iterasi++; 

} while ($iterasi <= 10); 
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 Proses eksekusi blok program dimulai dengan mengeksekusi minimal 1 

(satu) kali isi blok perulangan sebelum diakhir blok dilakukan proses increment 

variabel evaluator untuk dievaluasi pada proses iterasi berikutnya. 

2.3.8.3. Perulangan For 

 Terdapat beberapa komponen pada perulangan ini yaitu : kondisi awal, 

statemen evaluasi, statement increment/statement decrement, dan blok program. 

Perhatikan Tabel 2.16. 

Tabel 2. 16 Contoh kode program perulangan for 

 

2.3.8.4. Perulangan Foreach 

 Berguna untuk melakukan retrieve kumpulan data dari suatu array tanpa 

perlu mendefinisikan nilai index of array tersebut. Perhatikan Tabel 2.17. 

Tabel 2. 17 Contoh kode program perulangan foreach 

 

<?php 

/** 

author    : Ahmad Sirojul Miftakh 

email     : sirojulmiftakh@gmail.com 

phone     : +6281217040518 

 */ 

$iterasi = 10; 

for ($i = 0; $i < $iterasi; $i++) { 

    // tampilkan informasi perulangan 

    echo "Ini adalah perulangan ke " . $i; 

} 

<?php 

/** 

author    : Ahmad Sirojul Miftakh 

email     : sirojulmiftakh@gmail.com 

phone     : +6281217040518 

 */ 

// kumpulan array nama hari 

$arr_hari = ['Senin', 'Selasa', 'Rabu', 

'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu', 'Minggu']; 

// blok perulangan foreach 

foreach ($arr_hari as $hari) { 

    echo $hari . "<br>"; 

} 
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2.4. Manipulasi String 

 Berguna untuk melakukan pengolahan data string seperti mengatur 

format huruf menjadi uppercase atau lowercase, menggabungkan beberapa string 

atau concatenation, mengganti substring tertentu dengan karakter lain, mencari 

atau mencocokkan sebuah pattern atau pola unik dalam sebuah teks yang 

ditentukan, dan sebagainya. 

2.4.1. Formatting 

1. Fungsi strtoupper() 

Fungsi yang digunakan untuk mentransformasi karakter dari huruf kecil 

menjadi huruf besar.  

2. Fungsi strtolower() 

Fungsi yang digunakan untuk mentransformasi karakter dari huruf besar 

menjadi huruf kecil. 

3. Fungsi strrev() 

Berguna untuk membalik urutan string secara urut dari depan ke belakang 

atau sebaliknya. 

4. Fungsi str_shuffle() 

Fungsi ini digunakan untuk memproses pengacakan string secara random. 

5. Fungsi substr() 

Berfungsi melakukan pemotongan string berdasarkan posisi index string 

yang ditentukan. 

6. Fungsi assort() 

Berfungsi melakukan pengurutan nilai dari yang terkecil hingga terbesar. 

7. Fungsi arsort() 

Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga 

terkecil. 

2.4.2. Joining 

1. Fungsi implode() 

Berfungsi melakukan penggabungan data dari beberapa kumpulan string, 

yang biasanya terdapat pemisah (delimiter) seperti tanda koma (,) atau garis 

miring (/). 

2. Fungsi array_merge() 



 

19 

 

Berfungsi melakukan menggabungkan beberapa data array untuk menjadi 

satu dalam sebuah array baru. 

2.4.3. Splitting 

1. Fungsi preg_split() 

Fungsi ini digunakan untuk pemecahan string menjadi bentuk array. 

2. Fungsi split() 

Fungsi ini digunakan untuk melakukan pemisahan karakter tertentu pada 

suatu string.  

3. Fungsi explode() 

Fungsi ini digunakan untuk melakukan pemecahan data yang masih dalam 

bentuk string menjadi suatu bentuk array. 

2.4.4. Comparing 

1. Fungsi array_search() 

Fungsi ini digunakan untuk mencari key atau index dari suatu nilai pada 

kumpulan data berupa array. 

2. Fungsi in_array() 

Berfungsi melakukan pengecekan nilai dalam suatu array dengan return 

value  berupa true jika tersedia, dan sebaliknya nilai false jika tidak tersedia. 

2.4.5. Matching 

1. Fungsi function_exists() 

Berfungsi melakukan pengecekan terhadap ketersediaan sebuah function 

dalam php. 

2. Fungsi key_exists() 

 Berfungsi untuk mendeteksi ketersediaan suatu nilai dalam suatu array. 

2.4.6. Replacement 

1. Fungsi str_replace() 

Berfungsi untuk melakukan pergantian data pada suatu string. Fungsi ini 

bersifat case sensitive, artinya kata “UMM” dianggap berbeda dengan kata 

“umm”. 

2. Fungsi str_ireplace() 

Berfungsi untuk melakukan pergantian data pada suatu string. Fungsi ini 

bersifat case insensitive, yang berarti “UMM” bernilai sama dengan “umm”. 
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3. Fungsi preg_replace() 

Fungsi ini digunakan untuk mengganti suatu string berdasarkan pola string 

tertentu yang ditetapkan. 

4. Fungsi ereg_replace() 

Merupakan sebuah fungsi percarian pola pada kumpulan string dengan 

menggantikan setiap pola yang ditemukan dengan keyword yang telah 

ditetapkan. Fungsi ini bersifat case sensitive. 

5. Fungsi eregi_replace() 

Berfungsi untuk mengubah setiap kata yang mengandung penyusun berupa 

karakter tertentu untuk kemudian dilakukan replacement terhadap setiap 

kata yang ditemukan. Fungsi ini bersifat case insensitive sehingga akan 

mengabaikan apakah karakter berupa huruf kapital atau non-kapital. 

2.4.7. Regular Expression 

 Salah satu cara dalam mendeteksi sebuah pola tertentu pada suatu string 

atau kumpulan karakter dapat menggunakan pendekatan regular expression. 

Contoh sederhana seperti pencarian posisi suatu nilai dalam kumpulan string 

seperti pada Tabel 2.18. 

Tabel 2. 18 Contoh program pencarian posisi suatu string 

 

 Contoh lain seperti pengecekan sebuah string yang harus diawali dengan 

kata “informatika” seperti pada Tabel 2.19. 

<?php  

/** 

author    : Ahmad Sirojul Miftakh 

email     : sirojulmiftakh@gmail.com 

phone     : +6281217040518 

 */ 

$string = 'informatika universitas muhammadiyah malang'; 

$pattern = 'muhammadiyah'; 

if(($location = strpos($string, $pattern))) { 

  echo $location; 

} 

echo '<br />'; 

if(($location = strstr($string, $pattern))) { 

  echo $location; 

} 
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Tabel 2. 19 Contoh pengecekan string berdasarkan kata awalan 

 

 Berikut adalah beberapa aturan yang dapat diterapkan menggunakan 

pendekatan regular expression pada php disediakan dalam Tabel 2.20 : 

Tabel 2. 20 Aturan regular expression yang dapat diterapkan pada php 

No Simbol Deskripsi 

1 \d Untuk seluruh karakter berupa angka, sama seperti [0-9] 

2 \D 
Untuk seluruh karakter yang bukan angka, sama seperti 

[^0-9] 

3 \s 
Untuk karakter whitespace, sama seperti penulisan 

[\t\r\n\f\v] 

4 \S 
Untuk karakter non whitespace, sama seperti penulisan 

[^\t\r\n\f\v] 

5 \w 
Untuk semua karakter alpha-numeric, yaitu alfabet dan 

angka, sama seperti [a-zA-Z0-9_] 

6 \W 
Untuk semua karakter non alpha-numeric, sama seperti [^a-

zA-Z0-9_] 

7 i Tidak menghiraukan huruf kapital atau case insensitive 

8 s Menyertakan new line dalam pola 

9 M Memperbolehkan pola dalam baris yang berbeda 

10 x Untuk regex dengan komentar dan whitespace 

11 e Evaluasi kode php (khusus fungsi preg_replace) 

12 S Analisis tambahan terhadap pola 

13 ^ Diawali dengan string tertentu 

 

<?php 

/** 

author    : Ahmad Sirojul Miftakh 

email     : sirojulmiftakh@gmail.com 

phone     : +6281217040518 

 */ 

$string = 'informatika universitas muhammadiyah malang'; 

if(preg_match("/^informatika/", $string)) { 
  echo 'String berawalan kata informatika'; 
} else { 
  echo 'Tidak berawalan kata informatika'; 
} 


