
BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PRESENTASI PRODUK 

1.1 Persiapan / Mise en Place 

 Dalam melaksanakan persiapan kegiatan siding presentasi produk, penulis 

sudah melakukan beberapa persiapan sebelum melaksanakan kegiatan presentasi 

produk. Proses persiapan dilakukan agar mempermudah penulis pada saat kegiatan 

presentasi produk. Kegiatan persiapan ini dilakukan penulis di rumah rekan sekelas 

penulis yang bernama Raihan. Berikut adalah kegiatan persiapan presentasi produk 

yang dilakukan oleh penulis :  

1. Kegiatan Pembuatan Video Presentasi Produk 

     Dalam pembuatan video presentasi produk penulis membuat main dish 

khas kecamatan Balige diantaranya Ayam Natinombur, Daun Ubi Tumbuk, 

Sambal Tuk-tuk dan Nasi Putih. Dalam video tersebut berisi proses 

pembuatan produk, cooking method, bahan-bahan dan utensils yang akan 

digunakan dan finishing.  

2. Kegiatan Pembuatan Presentasi Power Point 

     Pembuatan power point ini penulis lakukan agar mempermudah kegiatan 

presentasi produk yang dilakukan secara online / daring. Isi dari power point 

presentasi penulis adalah sebagian besar poin – poin yang terdapat pada 

tugas akhir penulis, seperti latar belakang, menu, costing, dan gizi. 

 

 

 

 



 

1.2 Pelaksanaan Sidang Presentasi Produk 

 Pelaksanaan siding presentasi produk dilaksanakan di rumah pribadi 

penulis secara online / daring pada hari Rabu, 13 Januari 2021 pada pukul 

13.00 – 14.40 WIB. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan siding akhir 

presentasi produk Memperkenalkan Kuliner Khas Kecamatan Balige :  

 

TABEL 51 

Pelaksanaan Sidang Presentasi Produk 

No Gambar Deskripsi 

1 

 

Presentasi hasil akhir 

Ayam Natinombur. 

2 

 

Presentasi hasil akhir 

Sayur Daun Ubi 

Tumbuk. 

3 

 

Presentasi hasil akhir 

Sambal Tuk-tuk. 

Tabel Gambar 14 Pelaksanaan Sidang Presentasi Produk. 



 

TABEL 52 

Lanjutan Pelaksanaan Sidang Presentasi Produk 

No Gambar Deskripsi 

4 

 

Presentasi hasil akhir 

Nasi Putih. 

5 

 

Presesntasi set 

Rijstafel. 

Tabel Gambar 15 Pelaksanaan Sidang Presentasi Produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Evaluasi 

 Ketika pelaksanaan ujian sidang akhir melalui zoom meeting, 

penulis memperlihatkan video proses pembuatan main dish Khas 

Kecamatan Balige. Setelah itu langsung memasuki tahap presentasi power 

point yang menjelaskan tentang latar belakang, menu, food costing dan gizi. 

Setelah penulis menyelesaikan presentasi pelaksanaan sidang akhir, 

kemudian Penguji Sidang memberikan evaluasi berupa kritik dan saran 

untuk memperbaiki beberapa aspek yang terdapat pada tugas akhir penulis. 

 

Gambar 16 Proses pelaksanaan Sidang dan Penilaian Penguji 

 

 

 

 

 

 



 

 Setelah proses diskusi mengenai evaluasi selesai, penulis menyimpulkan 

beberapa poin mengenai kritik dan saran dari Penguji Sidang. Berikut adalah poin 

kritik dan saran yang penulis sudah simpulkan :  

1. Penulis harus memperbaiki dibagian resep dikarenakan tidak sesuai dengan porsi. 

2. Penulis harus memperbaiki penulisan pada tugas akhir. 

3. Penguji mengapresiasi tentang video pembuatan main dish. 

4. Finishing kurang menarik dikarenakan minimnya garnish. 

5. Kurangnya narasumber pada tugas akhir. 

 


