
 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PRESENTASI PRODUK 

3.1. Persiapan 

Sebelum melakukan sidang presentasi produk secara daring, penulis akan 

melakukan persiapan atau yang juga kerap kali disebut dengan Mise En Place 

dengan menyiapkan bahan dan alat yang sekiranya akan dibutuhkan dalam proses 

pembuatan produk. Selain itu, penulis menyiapkan seluruh alat dan bahan guna 

menghindari terjadinya kekurangan alat maupun bahan yang dibutuhkan selama 

proses presentasi produk. Dengan demikian, penulis juga dapat mengefisiensikan 

waktu sehingga tidak adanya durasi yang terbuang untuk melengkapi kebutuhan 

presentasi. 

Penulis akan melakukan sebanyak dua proses persiapan atau Mise en Place. 

Pertama penulis akan menyiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan untuk 

menyusun Es Podeng Entremet seperti avocado cremeux, praline feuilletine, 

peanut brittle, agar-agar merah muda, coklat dekorasi, dan bolu ketan hitam. Guna 

mempermudah dan menghemat waktu presentasi, penulis juga akan menyiapkan 

sebuah Es Podeng Entremet yang sudah dibekukan dari semalam sebelum 

berlangsungnya presentasi produk di kediaman penulis. 

Proses persiapan atau Mise en Place yang selanjutnya juga akan dilakukan 

bertempat di kediaman penulis untuk menyiapkan peralatan dan bahan yang 

dibutuhkan untuk membuat coconut mousse, menyusun dan proses finishing  serta 

dekorasi Es Podeng Entremet pada hari presentasi produk yang telah ditentukan. 
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TABEL 3. 1 DOKUMENTASI PERSIAPAN PRESENTASI PRODUK DI 

RUMAH PENULIS 

NO. DOKUMENTASI KEGIATAN 

1. 
 

Bahan yang digunakan untuk membuat 

Coconut Mousse dan sudah disiapkan 

oleh penulis. 

2. 
 

Mirror Glaze yang telah disiapkan oleh 

penulis untuk proses penyelesaian 

produk. 

3. 
 

Chocolate Decor yang telah disiapkan 

oleh penulis untuk dekorasi pada 

produk. 

4.  Peralatan yang dibutuhkan untuk 

sidang presentasi produk. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 

3.2. Proses Kegiatan Presentasi Produk 

Selama proses presentasi produk secara daring dengan waktu 60 menit yang 

telah diberikan, penulis melakukan presentasi seputar produk serta memutar video 
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dokumentasi kegiatan latihan yang sudah disiapkan sebelumnya pada 10 menit 

pertama. Kemudian selama 40 menit selanjutnya, penulis melakukan proses 

penyelesaian produk secara live yang terdiri dari pembuatan coconut agar mousse, 

penyusunan Es Podeng Entremet, hingga proses finishing Es Podeng Entremet. 

Sebagai rangkaian terakhir sidang presentasi produk, dilakukan sesi tanya jawab 

dengan kedua penguji yang berdurasi kurang lebih selama 20 menit. Kegiatan 

sidang presentasi produk Es Podeng Entremet sendiri dilakukan di  kediaman 

penulis pada tanggal 28 Juli 2020 dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 

10.17. Dalam kegiatan presentasi produk, penulis juga melakukan dokumentasi 

kegiatan sebagai berikut: 

 

TABEL 3.2 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN 

PRESENTASI PRODUK 

 

NO. DOKUMENTASI KEGIATAN 

1. 
 

Proses pembuatan Coconut Agar Mousse. 
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TABEL 3. 2 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN 

PRESENTASI PRODUK 

(Lanjutan) 

2. 
 

Proses penyusunan Es Podeng 

Entremet. 

 

 

3.  

Proses menyiapkan Mirror Glaze. 
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TABEL 3. 2 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN 

PRESENTASI PRODUK 

(Lanjutan) 

4. 
 

Proses aplikasi Mirror Glaze. 
 

5. 
 

Proses dekorasi akhir produk. 
 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 
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3.3. Hasil Evaluasi 

 Dalam proses kegiatan sidang presentasi produk secara daring, terdapat 

beberapa evaluasi dari para penguji yang ditujukan kepada penulis baik mengenai 

penulisan maupun proses penyelesaian produk yang tentunya akan membuat hasil 

laporan penulis menjadi lebih baik. Berikut merupakan beberapa evaluasi dan 

penilaian yang diberikan oleh para penguji yang telah penulis rangkum: 

1. Tampilan dari Es Podeng Entremet yang dibuat oleh penulis sangat menarik 

dan sesuai dengan ilustrasi yang dibuat. 

2. Perlunya ketelitian lebih dalam proses pengetikan laporan dan 

diperhatikannya pemilihan kata yang tepat. 

3. Pada proses pengaplikasian White Glaze sebaiknya ditambahkan sedikit 

glaze pada bagian bawah gelas agar mempermudah proses pemindahan 

produk. 

Evaluasi serta penilaian yang telah disebutkan merupakan hal-hal penting 

yang disampaikan oleh para penguji kepada penulis baik sebelum dan sesudah 

proses penyelesaian produk secara live melalui aplikasi Zoom Meeting. 
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