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yang sesuai

Aspek penilaian
Halaman Sampul

Indikator

Sudah Belum

Terdapat Judul, Nama, NIM, dan Tahun Pengusulan
Format Penyusunan Sesuai Template Proposal
Judul, Nama, NIM, sama dengan yang ada di halaman sampul

Lembar Pengesahan

Format Penyusunan Sesuai Template Proposal
Terdapat tanggal pengesahan dan tandatangan asli pembimbing (Pbb 1 dan Pbb 2)
Jenis huruf : Times New Roman
Ukuran huruf : 12 poin
Jarak spasi baris : 1,5 lines

Format Penulisan

Jarak margin (kiri 4cm; atas-kanan-bawah 3cm)
Nomor halaman Sampul s/d Daftar isi (i,ii,iii,…) diletakkan di tengah bawah; 2,5 cm dari
tepi bawah kertas, dimulai i.
Nomor Halaman BAB 1 s/d Lampiran (1,2,3,…) diletakkan di tengah bawah; 2,5 cm dari
tepi bawah kertas, dimulai dari 1.
Penyusunan abstrak sesuai kaidah dan jelas
Latar belakang permasalahan konsisten dengan masalah yang diangkat

BAB I

Tujuan dan/atau manfaat jelas dan spesifik
Rumusan dan batasan masalah jelas dan spesifik
Batasan masalah dan Metode penelitian disampaikan secara jelas
Terdapat jadwal rencana pengerjaan dan/atau milestone-nya

BAB II

Landasan teori ditulis secara memadai, dan relevan dengan topik yang diajukan
Teori, rumus, keterangan simbol ditulis dengan benar besertakutipannya
Perancangan sistem menyertakan diagram blok sistem dan/atau flowchart

BAB III

Ada spesifikasi fungsi atau deskripsi kerja detail tiap blok/sub-blok sistem
Skenario pengujian detail dan parameter yang diukur dijelaskan dengan baik
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Referensi lebih dari 5 dan berasal dari sumber yang ilmiah/bakuterbitan 5 tahun terakhir
Penulisan judul gambar, judul tabel, dan nomor persamaan sesuai template proposal
Penulisan kutipan dan daftar pustaka mengikuti format IEEE

Sistematika Penulisan

Penggunaan, bahasa Indonesia sesuai EYD dan KBBI
Penulisan bagian penunjang proposal (daftar gambar, daftar tabel, daftar isi, daftar istilah)
dilakukan dengan benar sesuai template proposal
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