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BAB III 

 
PELAKSANAAN KEGIATAN PRESENTASI PRODUK 

 
A. Persiapan 

 

 
Sebelum melaksanakan proses sidang penulis telah melakukan 

beberapa persiapan sebelum melaksanakan presentasi produk. Waktu 

yang dibutuhkan untuk mengerjakan dekorasi kue adalah tiga hari, yaitu 

covering tier pertama serta membuat dekorasi huruf tifinagh. Kemudian 

covering tier kedua serta membuat dekorasi berupa batang pohon. Lalu 

covering bagian atas tier ketiga serta membuat dekorasi menyerupai 

keranjang tradisional Sudan. Dilanjutkan dengan membuat dekorasi 

berupa topeng “Dan” serta dekorasi cowrie shell. Lalu melakukan 

finishing touch dengan memberi warna menggunakan pewarna makanan. 

Proses penyelesaian produk dilakukan hingga mencapai angka 90% dan 

sisanya akan dikerjakan saat presentasi produk. 

Sebelum melaksanakan proses sidang, penulis telah mempersiapkan 

alat dan bahan yang dibutuhkan selama berlangsungnya presentasi 

produk. Alat yang dipersiapkan antara lain: rolling pin, small knife, 

fondant smoother, fondant tools dan bowls. Sedangkan untuk bahan yang 

diperlukan adalah fondant, pewarna makanan dan maizena. 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Pada Ujian Sidang 

 

TABEL 3. 1 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG PRESENTASI PRODUK 
 

 
 

NO GAMBAR PENJELASAN 

1  

 

Melumuri CMC pada bagian 

permukaan dummy. 

2  

 

Proses menipiskan adonan fondant 

berwarna putih untuk melapisi dummy 

pada tingkat ke tiga. 

3  

 

Covering dummy menggunakan 

 

fondant. 

4  

 

Trimming fondant yang berlebih pada 

bagian dummy. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 
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TABEL 3. 1 

PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG PRESENTASI PRODUK 

( LANJUTAN) 

NO GAMBAR PENJELASAN 

5  

 

Proses meratakan bagian depan 

fondant dengan fondant 

smoother. 

6  

 

Menutupi bagian yang belum 

tertutup dengan fondant yang 

sudah ditipiskan. 

7  

 

Proses meratakan seluruh 

perukaan tier kedua. 

8  

 

Menyusun tier ketiga. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 
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TABEL 3. 1 

PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG PRESENTASI PRODUK 

( LANJUTAN) 

NO GAMBAR PENJELASAN 

10  

 

Proses pembuatan dekorasi kayu cowrie 

shell 

11  

 

Membuat dekorasi cowrie shell 

12  

 

Menempelkan dekorasi cowrie shell 

 

pada tier ketiga. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 
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TABEL 3. 1 

PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG PRESENTASI PRODUK 

( LANJUTAN) 

NO GAMBAR PENJELASAN 

13  

 

Menyusun bagian atas tier ketiga. 

14  

 

Menempelkan dekorasi topeng “Dan” 

15  

 

Hasil akhir produk dekorasi kue budaya 

Afrika. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 
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C. Evaluasi 

 
 

Setelah pelaksanaan kegiatan, penulis menerima beberapa evaluasi, 

komentar dan saran atas produk dari para penguji, antara lain: 

a. Waktu pengerjaan produk kurang efisien. 

 

b. Dekorasi kue hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang. 

 

c. Desain produk terlalu sederhana. 

 

d. Dekorasi huruf Tifinagh kurang rapi. 


