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Kata Pengantar

Bahasa Pemograman di Internet saat ini sudah berkembang sangat pesat sekali, dengan
kehadiran bahasa pemrograman dalam website akan lebih menambah semarak perkembangan
dunia Internet. Sebuah website tanpa database yang dinamis akan dirasakan menjadi suatu
database yang monoton. Saat ini sebagian besar website sudah menggunakan aplikasi database
didalam menampilkan informasi, hal ini dimungkinkan berkat adanya perkembangan bahasa
pendukung yang memungkinkan sebuah halaman web mengakses kedalam suatu database.
Pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk mempelajari salah satu bahasa pemrogram
web yang sangat terkenal saat ini yaitu bahasa pemrograman PHP, dan dihubungankan dengan
database Mysql, PHP dan MYSQL sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam dunia Web
Datanbase programming saat ini.
Sistematika Pembahasan dalam buku ini lebih ditekankan pada segi
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karena itu, cara terbaik untuk memahami dan menguasai pokok bahasan yang ada dalam buku ini
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Buku ini merupakan buku pegangan praktikum Mahasiswa UNIKOM yang mengambil
matakuliah Pemrograman Online dan Mata Kuliah E-Commerce. Semoga dengan hadirnya buku
ini akan lebih menambah semangat belajar mahasiswa/I UNIKOM untuk mendapatkan hasil
belajar yang lebih baik.
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