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FILE DAN DIREKTORI 

A. Tujuan 

- Membuka dan menutup file 

- Menulis data ke dalam file 

- Membaca isi file dan menampilkannya ke dalam halaman web 

- Mengubah nama file, menyalin file, dan menghapus file 

- Membuat, mengubah, memindahkan, dan menghapus direktori 

 

B. Dasar Teori 

File dapat dijadikan alternatif untuk menyimpan data-data berukuran kecil yang dimasukkan 

user melalui form. File juga banyak digunakan untuk menyimpan data untuk keperluan 

konfigurasi, parameter, maupun yang lainnya. PHP menyediakan fasilitas untuk memudahkan 

Anda untuk membaca dan menulis data dari/ke dalam suatu file.  

 

 

Membuka dan Menutup File 

Sebelum Anda mengakses suatu file melalui aplikasi yang Anda buat untuk kemudian dibaca 

atau diisi data, Anda harus membuka file tersebut menggunakan fungsi fopen(). Bentuk umum 

penggunaan fungsi fopen() adalah: 

 file_handler = fopen(NamaFile, Mode); 

file_handler adalah pointer ke file yang mengacu ke file yang Anda buka. 

NamaFile adalah nama file yang akan diakses (lengkap dengan path-nya jika file tidak berada 

dalam satu direktori dengan file kode program). 

Mode adalah jenis akses yang akan dilakukan, bisa berupa salah satu dari: 

Jenis Mode Fungsi  

r Membuka file untuk proses pembacaan (reading) dengan standar read 

only. Anda tidak dapat menulis apapun ke dalam file. 

r+ Membuka file untuk proses pembacaan (reading) dan penulisan. Jika 

file belum ada maka file akan dibuat. Sebaliknya, jika file telah ada, 
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maka data baru akan ditambahkan pada bagian awal, yaitu dengan 

melakukan penimpaan (overwriting) terhadap data lama. 

w Membuka file untuk proses penulisan (writing). Jika file belum ada 

maka file akan dibuat. Sebaliknya, jika file yang didefinisikan sudah 

ada, maka file tersebut akan dihapus, selanjutnya akan dibuat file baru 

(dengan data kosong). 

w+  Membuka file untuk proses penulisan dan pembacaan. Konsepnya 

sama seperti pada mode w. 

a Membuka file untuk proses penambahan data (appending). Jika file 

belum ada maka file akan dibuat. Sebaliknya, jika file telah ada maka 

data yang dimasukkan ke dalam file akan ditambahkan pada bagian 

akhir dari data lama (end of file). 

a+ Membuka file untuk proses pembacaan dan penambahan data. 

Konsepnya sama seperti pada mode a. 

Jika file yang dibuka merupakan file biner (bukan file teks) maka Anda perlu menambahkan 

huruf “b” pada mode yang terdapat pada fungsi fopen(). 

Contoh: 

$file_handle = fopen($binaryfile, “rb+”); 

Ketika anda telah selesai membaca atau menulis file melalui aplikasi yang Anda buat, Anda 

perlu menutup file tersebut menggunakan fungsi fclose(). Bentuk umum penggunaan fungsi 

ini adalah: 

 fclose(file_pointer); 

Contoh: 

fclose($file_handle); 

Membaca Isi File 

PHP menyediakan sejumlah fungsi untuk melakukan pembacaan data dari file. Metode yang 

digunakan pun beragam; ada yang dibaca per baris, perbyte, da nada juga yang dibaca per 

karakter.  
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Pada bagian ini Anda akan mempraktikkan cara membaca data dari suatu file teks dan 

menampilkannya ke dalam halaman web. Namun, sebelum Anda melakukan praktikum-

praktikum di bawah ini, silakan Anda buat terlebih dahulu suatu file teks, misalnya dengan isi 

seperti berikut: 

 

Sebagai latihan, simpanlah file tersebut di direktori Anda untuk modul Operasi File dengan 

nama contoh.txt. 

Praktikum 1: Membaca file per baris menggunakan fungsi fgets() 

Nama file: bacafile1.php 
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Tampilan: 

 

Pada praktikum di atas kita membaca file dengan cara mengambilnya baris-demi-baris, yaitu 

dengan menggunakan fungsi fgets(). Setiap baris yang dibaca akan ditampung ke dalam 

variabel $baris dan kemudian ditampilkan ke halaman web menggunakan perintah echo. 

Proses ini akan diulang (menggunakan statement while) sampai fungsi feof() mengembalikan 

nilai true. Fungsi feof() di atas berguna untuk memeriksa apakah proses pembacaan sudah 

sampai ke bagian akhir file atau belum. Nilai 1024 yang terdapat pada pemanggilam fungsi 

fgets() adalah nilai byte maksimal yang dapat dibaca pada satu baris data tertentu. Anda 

dapat mengubah nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan. 

 

Praktikum 2: Membaca file per n byte menggunakan fungsi fread() 

Nama file: bacafile2.php 
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Tampilan: 

 

Kali ini, kita menggunakan fungsi fread() dalam membaca isi file. Fungsi fread() akan 

membaca sejumlah byte dari isi file. Pada contoh di atas, kita memasukkan nilai 30 sebagai 

ukuran byte yang akan kita baca. 

 

Dengan demikian, pada setiap pengulangan yang dilakukan di atas, fread() akan mengambil 

30 byte data dari file contoh.txt dan menampilkannya ke layar web browser. 

Karena tampilan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita dapat mengubah 

kode di atas menjadi seperti berikut: 

 

Pada modifikasi kode di atas, kita membaca byte data sebanyak ukuran file. Untuk mengetahui 

ukuran dari suatu file, gunakan fungsi filesize(). Maka dari itu, kita tidak perlu lagi 

melakukan pengulangan. Selanjutnya, agar data yang ditampilkan di dalam web browser sama 
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persis seperti tampilan yang terdapat di dalam file, pada contoh ini kita menggunakan tag 

<pre>. 

Praktikum 3: Membaca file per karakter menggunakan fungsi fgetc() 

Nama file: bacafile3.php 

 

Tampilan: 

 

Fungsi lain yang dapat digunakan untuk membaca data suatu file adalah fgetc(), yang akan 

membaca data per karakter. Pada contoh di atas, kita menangkap setiap karakter yang dibaca 

ke dalam variabel $karakter, menggunakan kode berikut: 

 

Proses ini akan diulang sampai fungsi feof() menghasilkan nilai true. 
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Menulis atau Menambahkan Data ke dalam File 

Proses penulisan (write) dan penambahan (append) data ke dalam suatu file sebenarnya 

merupakan proses yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada saat pemanggilan fungsi 

fopen(). Pada saat Anda ingin menulis ke file, Anda seharusnya menggunakan mode “w” 

ketika memanggil fungsi fopen(). 

$fp = fopen($file, “w”); 

Pada saat Anda ingin menambahkan data pada suatu file yang sebelumnya sudah ada 

datanya, Anda tinggal menggunakan mode “a”. 

$fp = fopen($file, “a”); 

PHP menyediakan beberapa fungsi untuk keperluan penulisan data ke dalam file. Namun, di 

sini kita hanya akan menggunakan fungsi fwrite() dan fputs(). 

 

Praktikum 4: Menulis data ke dalam file menggunakan fungsi fwrite() dan fputs() 
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Tampilan: 

 

Pada praktikum kali ini, mula-mula kita membuat file baru dengan nama contoh1.txt dan 

menempatkannya di direktori C:\xampp\htdocs\web\opfile. Proses ini dibuat dengan cara 

melewatkan mode “w” pada saat pemanggilan fungsi fopen(). Selanjutnya, kita menulis data 

ke dalam file tersebut menggunakan fungsi fwrite(). 

 

Ketika selesai menulis file, kita menutup koneksi dengan file tersebut menggunakan fungsi 

fclose(). 

Langkah selanjutnya, kita membuka kembali file yang telah dibuat dan ditulis di atas untuk 

ditambah data yang kita inginkan. Untuk keperluan ini, Anda perlu menggunakan mode “a” pada 

saat memanggil fungsi fopen(). Dalam contoh ini, kita menggunakan fungsi fputs() untuk 

menambah data ke dalam file: 

 

Setelah selesai ditambah datanya, koneksi file kembali ditutup menggunaka fungsi fclose(). 

Untuk melihat isi file yang telah terbuat, kita dapat melakukan pembacaan terhadap file tersebut 

menggunakan fungsi fgets(). 
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Mengubah Nama File 

PHP menyediakan fungsi rename() yang dapat digunakan untuk mengubah nama file. Fungsi 

ini memiliki dua parameter. Parameter pertama adalah nama file yang akan diubah namanya 

dan parameter kedua adalah nama baru yang akan digunakan sebagai pengganti. 

 

Jika kode di atas dieksekusi, nama file hai.txt akan diubah menjadi hello.txt. Fungsi 

rename() akan mengembalikan nilai true jika proses perubahan nama file berhasil dilakukan. 

Jika sebaliknya, nilai yang akan dikembalikan adalah false. 

 

Menyalin File 

Untuk menyalin file di dalam PHP, kita dapat menggunakan fungsi copy(). Parameter pertama 

dari fungsi ini menunjukkan file yang akan disalin dan parameter kedua menunjukkan file tujuan. 

 

Fungsi copy() akan mengembalikan nilai true jika proses penyalinan file berhasil. Pada contoh 

di atas, file hai.txt akan disalin ke hello.txt yang masih berada di dalam direktori yang 

sama. Anda bisa saja menyalin file ke direktori lain dengan menyertakan secara lengkap lokasi 

tujuan yang diinginkan. 

 

Menghapus File 

Dalam PHP, file dihapus menggunakan fungsi unlink(). Fungsi ini hanya membutuhkan satu 

parameter, yaitu nama file yang akan dihapus. Sertakan lokasi (path) dari file bersangkutan jika 

file yang dihapus tidak berada satu direktori dengan file kode yang Anda tulis. 
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Kode di atas berguna untuk menghapus file hapus.txt. 

 

Membuat Direktori 

Direktori (folder) ada tempat menyimpan kumpulan file. Dalam PHP, direktori dibuat 

menggunakan fungsi mkdir(). 

 

Jika Anda menyimpan kode di atas di C:\xampp\htdocs\web\opfile maka di dalam direktori 

tersebut akan dibuat sub-direktori dengan nama gambar. 

 

Menghapus Direktori 

Direktori tertentu yang telah dibuat sebelumnya dapat kembali dihapus menggunakan fungsi 

rmdir(). 

 

Kode di atas akan menghapus direktori sub-direktori gambar yang berada dalam satu direktori 

dengan file kode tersimpan. 

Mendapatkan Direktori Aktif 

Pada kasus-kasus tertentu (misalnya untuk keperluan upload file), ada kalanya kita ingin 

mengambil direktori aktif (direktori tempat file kode program kita berada). Untuk melakukan 
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pekerjaan ini, Anda dapat menggunakan fungsi getcwd(), yang merupakan singkatan dari get 

current working directory. 

 

 

C. Evaluasi 

1. Tuliskan kode yang digunakan untuk membuka file dan ketika ingin menambahkan data! 

2. Sebut dan jelaskan jenis-jenis mode untuk mengakses file menggunakan bahasamu 

sendiri! 

3. Apa kegunaan dari fungsi feof() ? 

4. Fungsi apa yang dapat digunakan untuk mengubah nama file? Dan tuliskan bagaimana 

penulisan kodenya! 

5. Fungsi apa yang dapat digunakan untuk membuat dan menghapus sebuah direktori? 

Dan tuliskan bagaimana penulisan kodenya! 
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