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BAB III 

PELAKSANAAN PRESENTASI PRODUK 

A. Persiapan 

Sebelum melakukan presentasi produk, penulis sudah melakukan 

persiapan seperti menyusun purchase order, menyiapkan alat dan bahan, 

sampai mempersiapkan bagian-bagian dari produk yang akan di presentasikan. 

Persiapan tersebut dimulai dari beberapa bulan sebelum presentasi produk 

dilaksanakan.  

Penulis mulai membuat standard recipe, purchase order, recipe cost, 

serta mengadakan alat dan bahan yang akan digunakan seperti dummy, tepung 

maizena, fondant yang sudah diberi pewarna, thick block, fondant modelling 

tools, rolling pin dan peralatan lainnya.  

2 hari sebelum pelaksanaan presentasi produk, penulis mulai 

mempersiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Penulis mulai dari 

melapisi kotak pizza dengan ukuran 30 cm x 30 cm dari kotak paling bawah 

hingga tutup dari kotak ke-3. 1 hari sebelum pelaksanaan presentasi, penulis 

mulai melapisi dummy dengan ukuran Ø26 cm untuk membuat pizza. 

Dilanjutkan dengan pembuatan pelengkap pizza dan detail pada kotak berupa 

logo dan tulisan “america’s favorite pizza” yang dibuat menggunakan cetakan.  

Karena pelaksanaan presentasi produk dimulai pukul 14.10, jadi 

beberapa jam sebelum dimulai penulis mulai membuat alas yang diberi warna 

menggunakan teknik spray dengan membentuk pola kotak-kotak berwarna 

merah dan putih.  
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B. Pelaksanaan kegiatan presentasi produk 

Kegiatan presentasi produk dilaksanakan di rumah penulis pada hari 

selasa, 28 Juli 2020. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan adalah 60 

menit, yang mana terdiri dari 5 menit presentasi awal, 35 menit waktu 

penyelesaian produk dan 20 menit tanya jawab antara penulis dengan penguji 1 

dan 2.  

Presentasi produk dimulai dengan memberikan paparan singkat berupa 

slideshow yang berisi materi persiapan produk. Penulis melakukan presentasi 

dengan waktu 5 menit yang diakhiri dengan pemutaran video trial yang telah 

penulis lakukan sebelumnya. 

Presentasi dilanjutkan dengan penyelesaian produk yang diberikan 

waktu selama 35 menit. Untuk menyelesaikan produk “Pengaplikasian Rolled-

fondant Dalam Pembuatan Dekorasi Kue 3 Dimensi Dengan Tema American 

Pizza” ini, penulis memanfaatkan 20 menit pertama untuk melapisi tier paling 

atas dengan ukuran 30 cm x 30 cm. 15 menit terakhir penulis manfaatkan untuk 

menyelesaikan pelengkap pizza dan menyatukan semua komponen dari produk 

tersebut.  

Pada detik-detik terakhir penulis mulai memberikan detail pada pizza 

dengan memberi pewarna coklat dengan teknik brush pada crust pizza untuk 

membuat efek burnt. Berikut adalah lampiran hasil dokumentasi saat 

pelaksanaan penyelesaian produk yang telah penulis susun dalam bentuk tabel.  
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TABEL 3. 1 DOKUMENTASI PROSES PELAKSANAAN 

PENYELESAIAN PRODUK 

 

NO HARI / 

TANGGAL 

DURASI 

KEGIATAN 

FOTO 

1 Selasa, 28 

Juli 2020 
20’ 

Proses 

menguleni 

fondant yang 

sudah diberi 

pewarna 

merah. Lalu 

dipipihkan 

untuk 

melapisi 

dummy 

dengan 

ukuran 30 

cm x 30 cm 

dengan 

bagian atas 

yang cekung 

agar terlihat 

seperti kotak 

pizza. 

 

 

 

2 Selasa, 28 

Juli 2020 
5’ 

Menyatukan 

semua 

komponen 

produk yang 

sudah di 

cover.  

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020. 
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TABEL 3.1 

DOKUMENTASI PROSES PELAKSANAAN PENYELESAIAN PRODUK 

(LANJUTAN) 

NO HARI / 

TANGGAL 

DURASI 

KEGIATAN 

FOTO 

3 Selasa, 28 

Juli 2020 
10’ 

Menyelesaika

n pembuatan 

pelengkap 

pizza yaitu 

black olive, 

jamur 

kancing, 

minched beef, 

mozarella 

cheese dan 

sharp 

cheddar 

cheese. 

 

 

 

4 Selasa, 28 

Juli 2020 
 

Memberi 

efek warna 

burnt pada 

crust pizza. 
 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020.  
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TABEL 3.1 

DOKUMENTASI PROSES PELAKSANAAN PENYELESAIAN PRODUK 

(LANJUTAN) 

NO 
HARI / 

TANGGAL 
DURASI KEGIATAN FOTO 

5 
Selasa, 28 

Juli 2020 
 

Hasil akhir 

produk. 

 

 

 

 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020.  



54 
 

 

C. Evaluasi 

Setelah melakukan presentasi dan penyelesaian produk, tim penguji 

memberikan evaluasi berupa kritik dan saran maupun pertanyaan kepada 

penulis. Berikut adalah hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis 

dan tim penguji: 

1. Tim penguji menilai bahwa penulis tetap menggunakan standard grooming 

yang sesuai walaupun pengerjaan dilakukan secara daring dan dilaksanakan 

dirumah. 

2. Tim penguji menilai bahwa penulis sudah menguasai materi dengan 

mengetahui perbedaan american pizza dan italian pizza.  

3. Tim penguji menilai bahwa penulis sudah menentukan biaya creativity and 

art dengan tepat karena seni pada produk juga seharusnya dihargai. 

4. Tim penguji menilai bahwa penulis harus mencantumkan saran mengenai 

ketebalan rolled-fondant yang baik dalam penggunaan untuk covering.  

5. Tim penguji memberi masukan berupa persiapan harus dilakukan lebih 

matang, agar pada saat pelaksanaan presentasi dan penyelesaian bisa lebih 

efektif dengan mempresentasikan semua komponen tetapi sudah 

menyiapkan yang sudah siap pakai. 

6. Tim penguji memberi masukan kepada penulis untuk memberikan perekat 

menggunakan CMC untuk merekatkan pelengkap pizza agar tidak mudah 

pindah tempat. 

7. Tim penguji memberi masukan kepada penulis tentang ketebalan box pizza 

yang seharusnya lebih tipis dan tidak menggunakan dummy agar terlihat 

lebih real.   


