
i 

 

AUTENTIKASI HIERARKI DI RADIUS LDAP 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  

Jurusan Teknik Informatika 

 

Oleh   : 

Nama : Shadrina Sari Tazkia 

No. Mahasiswa  : 11523088 

 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2016 

 

 

 



ii 

 

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING 

  



iii 

 

  



iv 

 

  



v 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Dengan segala perjuangan dan doa yang tiada henti kupanjatkan kepada 

Allah S.W.T, tugas akhir ini kupersembahkan kepada orang tua yang selalu 

mendukung dengan penuh kasih sayang dan orang – orang yang kusayang. 

 



vi 

 

HALAMAN MOTTO 

 

 

 

“…become a good servant of Allah S.W.T, that`s my promise …” 

  



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya, karena atas kehendak-Nya dan petunjuk-Nyalah laporan 

tugas akhir ini dapat terselesaikan. Laporan tugas akhir yang berjudul "Autentikasi 

Hierarki di Radius LDAP" ini disusun sebagai salah satu syarat kelululusan pada 

Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. 

 Laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih 

terutama kepada: 

1. Allah SWT. segala puji syukur atas kasih sayang-Nya penulis masih diberi 

kekuatan, kemampuan, dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir 

dengan baik. 

2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. atas kepercayaan 

yang diberikan. 

3.  Bapak Hendrik, S.T., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Islam Indonesia . 

4. Bapak M.Andri Setiawan, ST., M.Sc., Ph.D selaku pembimbing tunggal tugas 

akhir yang telah memberikan bimbingan dan perhatiannya kepada penulis. 

5. Orang tua yang sudah banyak membantu baik moril maupun material serta 

do'a. 

6. Semua pihak yang terkait yang telah memberikan dukungan dan infomasi 

tentang penelitian ini. 

7. Teman-teman Teknik Informatika yang telah mendukung dari awal sampai 

terselesaikannya laporan tugas akhir ini. 

8. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. 



viii 

 

9. Teman-teman dari KMKBY dan Asrama Al-Banjari yang telah memberikan 

semangat. 

10. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesain tugas akhir ini. 

 

Meskipun sudah berusaha maksimal, penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis mengharap masukan yang konstruktif dan saran serta kritik positif yang 

dapat membuat makalah ini menjadi lebih bermanfaat bagi para pembaca. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     Yogyakarta,          2016 

 

Penulis 

 

  


