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1 Pengantar

Pada sesi latihan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan script komentar di

PHP dengan dilengkapi captcha. Tentunya kita sudah tahu apa itu captcha. Captcha adalah

rangkaian kode acak dalam PHP yang harus dimasukkan agar komentar kita tidak dianggap

sebagai spam1. Disini saya tidak akan menjelaskan secara rinci tutorial php karena diasumsikan

pembaca sudah mengetahui dasar-dasar PHP dan MySQL.

Komentar dalam sebuah situs atau website biasa sering kita temukan pada website-website

seperti blogspot2 maupun wordpress3. Fungsi dari komentar adalah memberikan masukan /

kritik / saran kepada pemilik website agar websitenya lebih baik atau sebagai bahan masukan

kepada pemilik website tentang apa yang ditulis dalam website tersebut. Komentar sangat

berguna sekali karena dengan slogan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga kritik

dan saran dari orang lain sangat diharapkan guna kemajuan dan kesempurnaan tulisannya.

OK langsung saja kita mulai tutorialnya. Tetapi sebelumnya saya akan membahas tentang

bagaimana membuat captcha. Materi saya dapatkan di internet dan kita sama-sama baru

belajar.

2 Membuat Captcha

Sering kita lihat dalam website-website di internet, ketika kita akan memberikan komentar,

kita selalu di suguhi kode acak yang harus kita masukkan sebelum kita mengirim komentar.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya spam yang dapat merugikan.

Seperti dalam pengantar diatas sudah saya singgung mengenai captcha. Sekarang saya akan

menjelaskan bagaimana cara membuat captcha tersebut. Tetapi terlebih dahulu saya akan

memberikan contoh captcha yang akan kita gunakan.

1Silahkan anda search di google untuk mendapatkan defenisi lengkapnya
2http://www.blogger.com
3http://www.wordpress.com atau http://www.wordpress.org
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Gambar 1: Contoh Captcha

Untuk membuat captcha dibutuhkan gambar format png, dan �le font anonymous.gdf4. Si-

lahkan buat �le PHP dan tulislah script seperti dibawah ini..!

<?php

session_start();

header("Content-type: image/png");

$captcha_image = imagecreatefrompng("captcha.png");

$captcha_font = imageloadfont("anonymous.gdf");

$captcha_text = substr(md5(uniqid(�)),-6,6);

$_SESSION['captcha_session'] = $captcha_text;

$captcha_color = imagecolorallocate($captcha_image,0,0,0);

imagestring($captcha_image,$captcha_font,15,5,$captcha_text,$captcha_color);

imagepng($captcha_image); imagedestroy($captcha_image);

?>

Kemudian simpan dengan nama captcha.php. Jangan lupa, �le font dan gambar harus dalam

satu folder.

Jika tampilan dalam browser5 anda seperti gambar dibawah, berarti anda sudah seperempat

perjalanan. hehehe

4Dapat anda cari di internet
5Disini saya menggunakan google chrome
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Gambar 2: Contoh Captcha

3 Membuat Database

Sebelum kita membuat komentar maka kita harus membuat database terlebih dahulu. Databa-

se yang akan kita gunakan disini yaitu adalah MySQL. Apa itu MySQL ? Berbicara mengenai

mysql, tidak lepas dari berbicara mengenai sql (structured query language) yakni bahasa yang

berisi perintah-perintah untuk memanipulasi database, mulai dari melakukan perintah select

untuk menampilkan isi database, menginsert atau menambahkan isi kedalam database, men-

delete atau menghapus isi database dan mengedit database. Beberapa sistem database yang

menggunakan sql diantaranya ada Ms. Access, MsSQL Server, Oracle, PostgresSQL, DB2,

MySQL, Interbase dan lain sebagainya [1].

Untuk memudahkan kita membuat database alangkah baiknya, sebagai pemula kita gunak-

an PhpMyadmin aja. Karena hanya tinggal melakukan klik pada form yang sudah disediakan.

Sekarang buatlah database dengan nama �komentar� dan buatlah tabel dengan nama �komen-

tar�. Untuk nilai-nilai �elds dapat anda lihat pada gambar dibawah.
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Gambar 3: Database Komentar

Atau jika anda sudah mahir dalam menggunakan MySQL dapat langsung anda ketikkan script

berikut ini.

create table komentar (id int(5) auto_increment primary key, nama varchar(60), email

varchar(60), komentar varchar(500));

Hasilnya akan sama saja kok.

Database inilah yang akan kita gunakan untuk menyimpan komentar anda.

4 Membuat Komentar

Sekarang kita sudah sampai pada tutorial terakhir yaitu membuat komentar yang nanti akan

disimpan dalam database yang sudah kita buat sebelumnya. Pada komentar kita kali ini ak-

an kita integrasikan dengan captcha agar terlihat lebih profesional. Dalam pembuatan form

komentar ini anda dapat menggunakan editor notepad++ atau macromedia dreamwever ma-

upun microsoft o�ce frontpage. Sebagai pemula, sebaiknya anda menggunakan macromedia

dreamwever saja.

Dalam tutorial kita kali ini akan saya buatkan scriptnya saja, dan silahkan anda langsung

mengcopynya dalam editor notepad++ anda. Berikut scriptnya
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<?php

session_start();

if (isset($_POST['submit']))

{

include "koneksi.php";

$tanggal;

$nama=$_POST['nama'];

$email=$_POST['email'];

$komentar=$_POST['komentar'];

$kode=$_POST['kode'];

$ka=$_SESSION['captcha_session'];

if($nama != "")

{

if($email != "")

{

if($komentar != "")

{

if($kode != "")

{

if($kode == $ka)

{ $query=mysql_query("insert into komentar values(�,'$nama','$email','$komentar')");

if ($query)

{ echo "<b><font color=blue>Komentar Anda telah disimpan. TERIMA KASIH</font></b>"; }

}

else echo "<b><font color=red>KODE yang anda masukkan SALAH</font></b>";

}

else echo "<b><font color=red>Anda belum memasukkan KODE</font></b>";

}

else echo "<b><font color=red>Anda belum memasukkan KOMENTAR</font></b>";

}

else echo "<b><font color=red>Anda belum memasukkan EMAIL</font></b>";

}

else echo "<b><font color=red>Anda belum memasukkan NAMA</font></b>";

}

else{unset($_POST['submit']); }

?>

Script diatas adalah script php. Kemudian Lanjutkan dengan script html berikut ini.
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<html><br>

<table width="40%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td width="3%">&nbsp;</td>

<td width="93%" bgcolor="#1294EC"><div align="center"><strong><font color="#FFFFFF" size="2"

face="verdana">Komentar Anda</font></strong></div></td>

<td width="4%">&nbsp;</td>

</tr>

<tr> <td>&nbsp;</td> <td><form name="form1" method="post" action="index.php">

<div align="center"> <p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'> </font></p>

<table width="388" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr> <td width="79" align="left"><font face="verdana" size="2">Nama</font></td>

<td width="299" align="left"><input name="nama" type="text" size="30"></td>

</tr>

<tr> <td align="left"><font face="verdana" size="2">Email</font></td>

<td align="left"><input type="text" name="email" size="30"></td>

</tr>

<tr> <td align="left" valign="top"><font face="verdana" size="2">Komentar</font></td>

<td align="left"><textarea name="komentar" cols="30" rows="5" wrap="hard" id="komentar"></textarea></td> </tr>

<tr> <td><font size="2" face="verdana">Captcha</font></td>

<td align="left"><div align="left"><img src="captcha.php"></div></td>

</tr>

<tr> <td><font face="verdana" size="2">Kode</font></td>

<td align="left"><input name="kode" type="text" size="10" maxlength="6"> <strong><font size="1" face="Trebuchet

MS">**Masukkan Rangkaian kode diatas</font></strong> </td>

</tr>

<tr> <td>&nbsp;</td> <td align="left"><input type="submit" value="Kirim" name="submit"> <input type="reset"

value="Batal"></td>

</tr>

</table>

</div>

</form></td>

<td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td>

<td bgcolor="#1294EC">&nbsp;</td> <td>&nbsp;

</td>

</tr>

</table>

</html>

Kemudian simpanlah dengan nama index.php.

5 Menghubungkan Script PHP dengan Database

Perlu kita ketahui bahwa �le diatas tidak dapat dijalankan jika kita belum menghubungk-

an dengan databasenya. Oleh karena itu kita harus menghubungkan terlebih dahulu dengan

menggunakan script berikut ini.
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<?php

$host="localhost";

$user="root";

$password="";

$database="komentar";

//ini_set('display_errors',FALSE);

$koneksi=mysql_connect($host,$user,$password); mysql_select_db($database,$koneksi);

//cek koneksi

if($koneksi){ //echo "Anda berhasil melakukan koneksi ke database";

}

else{ echo "Koneksi ke database gagal"; }

?>

Kemudian simpan dengan nama koneksi.php

6 Eksekusi Program

Setelah kita selesai dengan semua script yang melelahkan diatas, maka kita akan mencoba meng-

eksekusi program yang telah kita buat. Bukalah browser anda dan ketikkan localhost/captcha

maka akan muncul seperti gambar berikut ini

Gambar 4: Tampilan Awal

Jika tampilannya seperti gambar diatas berarti kode yang anda tulis diatas benar. Tetapi jika

ada kesalahan silahkan dibetulkan, seperti tanda ' pada script php yakni submit harus anda

ganti karena jika anda hanya mengcopy dari �le pdf maka tidak akan terbaca di php. Silahkan

anda hapus simbol ' dan ganti ulang dengan tanda '.

Selanjutnya jika anda tidak menuliskan nama, maka akan muncul peringatan buruf tebal warna
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merah yaitu �Anda belum memasukkan nama�. Jika anda memasukkan nama tetapi tidak

mengisi email, maka akan muncul peringatan �Anda belum memasukkan email�. Jika anda

memasukkan nama dan email tetapi tidak mengisi komentar, maka akan muncul peringatan

�Anda belum memasukkan komentar�. Jika anda memasukkan nama, email, komentar tetapi

tidak mengisi kode captcha, maka akan muncul peringatan �Anda belum memasukkan KODE�.

Jika anda memasukkan nama, email dan komentar tetapi salah mengisi kode, maka akan muncul

peringatan �KODE yang anda masukkan SALAH�. Dan jika anda mengisikan program komentar

diatas dengan benar maka akan muncul Ucapan �Komentar Anda telah disimpan. TERIMA

KASIH�. Berikut screen shootnya

Gambar 5: Anda Tidak mengisikan Nama Anda

Gambar 6: Anda Tidak mengisikan Email Anda
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Gambar 7: Anda Belum mengisi Komentar

Gambar 8: Anda Belum mengisi KODE
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Gambar 9: Kode Yang anda masukkan salah

Gambar 10: Anda Berhasil Mengisi Komentar

10



Gambar 11: Tampilan komentar Dalam Database

Untuk menampilkan komentar kedalam tabel, akan saya tuliskan dalam tutorial selanjutnya.

Mudah-mudahan tutorial ini banyak berguna untuk kita semua yang baru belajar PHP. Kritik

dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih.
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