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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada saat ini, data dalam bentuk digital merupakan salah satu bentuk utama penyimpanan data. Dengan sendirinya, pertukaran data dalam bentuk digital merupakan metode penting dalam pertukaran data tersebut. File adalah salah satu bentuk data digital yang bentuknya dapat langsung dilihat dan mudah dipindahkan. Untuk melakukan pertukaran data ini, digunakan protokol yang menspesifikasikan bagaimana data dipertukarkan, dan salah satu protokol yang banyak digunakan adalah File Transfer Protocol, yang selanjutnya akan disebut sebagai FTP. 
Dalam protokol ini, terdapat dua entitas yang penting, yaitu FTP Server, yang berfungsi sebagai penyedia layanan FTP, dan FTP Client, yang berfungsi sebagai peminta layanan FTP. 
FTP merupakan layanan yang paling banyak digunakan oleh pemakai Internet untuk mengambil atau meletakkan file dari atau ke komputer lain di Internet. FTP sama seperti login ke suatu mesin, tapi disini user dibatasi pada sejumlah command tertentu, dan untuk anonymous FTP user, dibatasi hanya pada direktori tertentu.



Rumusan Masalah
Perangkat lunak FTP client pada sistem operasi Linux ada yang masih menggunakan command line dan ada juga yang  menggunakan Grapichal User Interface. FTP client pada mode command line yang sudah terintegrasi pada Linux biasanya mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi sehingga susah digunakan untuk para pemula, sementara FTP client yang menggunakan Grapichal User Interface walaupun penggunaannya lebih mudah daripada mode command line namun harus diinstal terlebih dahulu.
Sementara fasilitas bawaan untuk mengakses FTP untuk sistem operasi Windows seringkali tidak stabil sehingga harus melalui aplikasi lain seperti Cute FTP dan WS FTP.
Dengan FTP client berbasis web, koneksi ke server dan melakukan manajemen file akan menjadi mudah, karena aplikasi ini tidak perlu diinstal terlebih dahulu, dapat diakses dimanapun, mudah penggunaannya dan dapat digunakan di sistem operasi mana saja asal sistem operasi tersebut memiliki web browser dan koneksi internet.

Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
	Sistem akan memberikan alternatif lain untuk mengakses server FTP melalui web,
	Dalam melakukan koneksi FTP, user dapat login ke account di server untuk mendapatkan hak akses,

Melakukan downloading dan uploading,
	User dapat melakukan aktivitas modifikasi file seperti menyalin, menghapus, menambah, dan lainnya,
Disediakan editor teks untuk mengubah isi file,
	Khusus untuk anonymous user dibatasi pada direktori tertentu dan hanya dapat melakukan aktifitas read.

Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk membuat FTP Client berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai alternatif lain untuk mengakses server melalui FTP. 


