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BAB III 

PELAKSANAAN PERSENTASI PRODUK 

A. Persiapan  

       Sebelum melaksanakan proses kegiatan persentasi produk, terdapat beberapa hal 

yang harus penulis persiapkan. Hal-hal yang dipersiapkan antara lain proses 

pewarnaan pada rolled fondant, men-cover base dengan rolled fondant, membuat 

beberapa macam replika, menghias alas kayu, hingga mempersiapkan alat-alat yang 

akan dibawa pada saat proses kegiatan persentasi produk.  

       Beberapa persiapan seperti bahan-bahan yang dibutuhkan pada proses kegiatan 

persentasi produk antara lain maizena, dry coconut, corn syrup, pewarna makanan 

dan air sedangkan untuk alat-alat penunjang pada saat persentasi produk antara lain 

silicone mat, small knife, brush, modeling tools, sendok dan  mangkuk kecil. 

       Seluruh rangkaian persiapan dilakukan pada satu hari sebelum kegiatan 

persentasi produk berlangsung. Penulis melakukan seluruh kegiatan persiapan pada 

satu hari sebelum persentasi produk dikarenakan jika proses pebuatan replika jajanan 

pasar dilakukan pada jauh hari maka akan membuat tekstur menjadi lebih keras dan 

tidak terlihat nyata, maupun dari segi warna akan memudar jika dipersiapkan dalam 

jangka waktu yang lebih lama. 
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Berikut adalah daftar persiapan untuk pelaksanaan persentasi produk  

TABLE 3. 1 

DAFTAR PERSIAPAN PERSENTASI PRODUK 

Gambar Keterangan 

 

Replika risoles berbahan dasar rolled 

fondant. 

 

Replika kue putri noong berbahan 

dasar rolled fondant. 

 

Replika kue getuk berbahan dasar 

rolled fondant. 
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TABLE 3. 1 

DAFTAR PERSIAPAN PERSENTASI PRODUK 

(LANJUTAN) 

Gambar Keterangan 

 

Replika kue talam berbahan dasar 

rolled fondant. 

 

Replika kue lapis berbahan dasar 

rolled fondant. 

 

Replika tampah dan daun pisang 

berbahan dasar rolled fondant 

menggunakan dummy sebagai base. 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis, 2020 
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B. Pelaksanaan 

Sebelum kegiatan persentasi produk dimulai penulis dipersilahkan untuk 

mempersentasikan selama 10 menit mengenai produk yang akan dibuat serta 

menampilkan video proses latihan persentasi produk. Selanjutnya selama 

pelaksaan persentasi produk, alokasi waktu yang dipersilahkan yaitu 60 menit. 

Penulis mempergunakan waktu sesuai dengan time table yang sudah dikaji dan 

dapat menyelesaikan seluruh persentasi replika makanan jajanan pasar dengan 

tepat waktu.  

Berikut adalah dokumentasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan persentasi produk 

TABLE 3. 2 

PELAKSANAAN KEGIATAN PERSENTASI PRODUK 

Durasi Gambar Keterangan 

10 menit 

 

Persentasi singkat mengenai 

produk dan menampilkan video 

proses kegiatan persentasi 

produk. 

15 menit 

 

Pembuatan replika klepon 

beserta dengan detail. 
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TABLE 3. 2 

PELAKSANAAN KEGIATAN PERSENTASI PRODUK 

(LANJUTAN) 

Durasi Gambar Keterangan 

25 menit 

 

Proses pembuatan replika kue 

getuk beserta dengan detail 

lainnya. 

10 menit 

 

Penataan replika kue pada 

tampah. 

10 menit 

 

Penambahan corn syrup pada 

permukaan replika kue yang 

membutuhkan kesan mengkilap. 
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TABLE 3. 2 

PELAKSANAAN KEGIATAN PERSENTASI PRODUK 

(LANJUTAN) 

Durasi Gambar Keterangan 

 

 

Hasil akhir dari food replika 

jajanan pasar 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis, 2020 

C. Evaluasi 

       Setelah pelaksaan kegiatan persentasi produk selesai dengan waktu 60 menit 

kemudian tim penguji memberikan  evaluasi berupa kritik dan saran secara verbal, hasil 

dari evaluasi akan dijabarkan sebagai berikut : 

1. Penguji menyatakan bahwa replika tampah terlalu tinggi sehingga lebih 

menyerupai mangkuk kayu dan warnanya terlalu gelap untuk ukuran tampah. 

2. Penguji menilai bahwa kurangnya gradasi warna yang terdapat sehingga 

kurang terlihat nyata. 

3. Penguji menilai bahwa replika daun pisang terlalu tebal sehingga tidak 

menyerupai dengan bentuk asli dari daun pisang. 
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