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FTP SERVER 

 

Kisi-kisi :  

 Siswa mampu mendeteksi kesalahan yang terjadi pada saat transaksi FTP server 

 Siswa mampu menyimpulkan FTP mode yang digunakan pada saat transaksi FTP 

 

FTP  (File Transfer Protocol) adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi 

yang berfungsi untuk tukar menukar data antara client dan server dalam 1 jaringan. Sebelum 

melakukan pengiriman data akan dibuatkan sesi komunikasi terlebih dahulu oleh FTP dengan 

menggunakan protokol TCP (Transmission Transver Protocol). 

 

FTP server berperan sebagai komputer yang menerima request tukar – menukar data dari 

client. FTP client berperan sebagai komputer yang me-request kepada FTP server untuk tukar 

– menukar data. Secara default FTP menggunakan kode ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange) untuk transfer data, jadi sebenarnya FTP tidak aman untuk transfer 

data hal ini dikarenakan FTP melakukan transfer data tanpa melalui enkripsi terlebih dahulu 

melainkan melalui clear text. 

 

Biasanya port yang digunakan dalam FTP ada dua yaitu port 20 dan 21. Biasanya port 20 

untuk data port dan port 21 untuk command port. 

 

Terdapat 2 mode koneksi pada FTP server yaitu pasif mode dan aktif mode. Pada mode aktif, 

klien mulai mendengarkan koneksi data yang masuk dari server pada port M yang 

mengirimkan perintah FTP PORT M untk menginfornasikan kepada server darimana port itu 

mendengarkan, server kemudian memulai saluran data ke klien dari port 20, port data server 

FTP. 

 

Jika situasinya adalah klien yang berada dibelakang firewall dan tidak dapat menerima 

koneksi TCP yang masuk, maka mode pasif bisa digunakan. Pada mode pasif ini , klien 

menggunakan koneksi control untuk mengirim perintah PASV ke server yang lalu menerima 

alamat IP server dan nomor port server. Kemudian klien menggunakannya untuk membuka 

koneksi data dengan leluasa ke port alamat IP server dan nomor port server yang diterima. 

 

 

Prosedur Pemecahan Masalah Layanan FTP Server 

 

1. Pesan error Login incorrect. Dari pesannya saja sudah jelas bahwa ada masalah saat 

memasukkan username dan password. Coba cek kembali username dan password 

dengan teliti, jika masih bermaslah coba buat user baru untuk mengakses FTP. Solusi 

lainnya adalah dengan mengubah metode login dengan metode Anonymous yang tidak 

memerlukan username dan password. 

 

2. Pesan error Login Incorrect masih muncul sedangkan username dan password sudah 

benar. Masalah ini terjadi karena saat pembuatan user directory yang diarahkan salah. 

Misalnya saat membuat directory untuk FTP terletak pada /home/share sedangkan saat 

menambahkan user, syntax yang dimasukkan adalah “useradd –d /share/ ftp” yang mana 

syntax tersebut mengarahkan ke direktory share yang terletak pada root (/) sedangkan 

didalam root tidak ada directory share. Maka seharusnya syntax yang dimasukkan adalah 

“useradd –d /home/share/ ftp”. 

 

 

3. Tidak bisa mengakses file yang ada dalam FTP. Biasanya user yang mengalami masalah 

ini adalah user yang tidak mendapatkan hak akses untuk mengakses file yang pada FTP. 

Gantilah hak akses pada file di FTP atau jika perlu direktory FTP tersebut diubah menjadi 

full control. Cukup masukkan syntax “chmod 777 –R /home/share/” (sesuaikan dengan 

letak direktory FTP yang dibuat). Namun perlu diingat pengubahan hak akses ini juga 

mengurangi keamanan pada server. 
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4. Gagal mengakses FTP. Ada dua cara untuk mengatasi masalah ini, bisa dengan 

menambahkan subdomain maupun dengan mengakses nama domain tapi 

menambahkan protocol ftp sebelum ngetikkan alamat domain itu sendiri. Misalnya alamat 

domainnya adalah Feisal.org, maka ketiklah pada url ftp://feisal.org namun akan lebih 

bagus jika menggunakan subdomain sehingga server akan lebih teratur. Subdomain 

dapat dibuat seperti ftp.feisal.org namun perlu diingat bahwa jika menggunakan 

subdomain, juga diperlukan unutk menambahkan virtualhost pada apache2. 

 

5. Masih gagal padahal semua konfigurasi sudah diperiksa dengan benar. Terkadang saat 

setelah melakukan troubleshooting dan mengecek bahwa semua konfigurasi telah benar 

tetapi tetap saja mengalami masalah saat mengakses FTP, hal ini memang juga dapat 

terjadi. Cobalah untuk melakukan restart pada aplikasi proftpd dengan syntax service 

proftpd restart maupun melakukan restart pada server. 

 


