
BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PRESENTASI PRODUK 

 

A. Persiapan 

Sebelum penulis melaksanakan kegiatan presentasi produk, penulis 

melakukan beberapa persiapan seperti membeli bahan – bahan yang akan 

digunakan, menyiapkan alat dan tempat, dan mengecek semua alat pendukung 

seperti laptop.  

Bahan – bahan yang disiapkan penulis yaitu royal icing yang sudah diberi 

warna dan alat yang digunakan adalah kuas, pola gambar, turning table, dll.  

Proses persiapan kegiatan presentasi produk dilakukan 2 hari sebelum 

kegiatan sidang presentasi produk dilaksanakan. Hari pertama, penulis 

melapisi dummy tingkat kedua berukuran diameter 20 cm dengan rolled 

fondant berwarna putih dan menggambar pola embroidery pada bagian sisi 

dan permukaan dummy.  

Hari kedua, penulis membuat royal icing dan memberi warna pada royal 

icing. Lalu penulis mengisi 3 pola bagian sisi permukaan dummy yang sudah 

digambar sebelumnya dengan teknik brush embroidery. Bagian permukaan 

dan satu pola bagian sisi permukaan dummy akan dibuat penulis saat kegiatan 

presentasi produk. 

 

 

 

 

 

 



GAMBAR 1  

PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN SAAT 

KEGIATAN PRESENTASI PRODUK 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan Presentasi Produk 

Kegiatan sidang presentasi produk dilaksanakan secara daring tanggal 27 

Juli 2020 di rumah penulis dengan durasi ujian sidang 60 menit. 

Pada pelaksanaan ujian sidang, penulis melakukan presentasi Tugas Akhir 

selama 5 menit yang telah dirangkum di dalam slide show power point. 

Presentasi tersebut membahas tentang latar belakang, desain produk, standard 

recipe, selling price, dan working plan kegiatan presentasi produk.  

Selain itu penulis juga menampilkan video proses kegiatan latihan 

presentasi produk yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya penulis 

melakukan penyelesaian 30 % produk secara live.  

Berikut adalah dokumentasi selama proses ujian presentasi produk. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 



TABEL 1  

DOKUMENTASI PROSES UJIAN PRESENTASI PRODUK 

Hari / 

Tanggal 

Durasi Kegiatan Foto 

Senin, 

27 Juli 

2020 

5 menit Presentasi tugas akhir 

dan penayangan 

video. 

 

Senin, 

27 Juli 

2020 

20 menit Proses pengerjaan 

brush embroidery di 

sisi permukaan 

dummy tingkat kedua 

dengan royal icing. 

 

Senin, 

27 Juli 

2020 

20 menit Proses pengerjaan 

brush embroidery 

permukaan dummy 

tingkat kedua dengan 

royal icing. 

 

Senin, 

27 Juli 

2020 

 Hasil akhir presentasi 

produk Tugas Akhir  

Brushed Embroidery 

Cake Decoration  

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 

 



C. Evaluasi 

Setelah penulis menyelesaikan kegiatan presentasi produk Tugas Akhir 

dengan judul Brushed Embroidery Cake Decoration, penulis mendapatkan 

evaluasi berupa kritik dan saran dari tim penguji. Berikut merupakan evaluasi 

dari tim penguji untuk penulis.  

1. Tim penguji menilai penulis menyelesaikan proses kegiatan presentasi 

produk dengan baik dan lancar. 

2. Tim penguji menilai hasil akhir produk sesuai dengan desain produk. 

3. Tim penguji menyarankan untuk menggunakan sarung tangan saat 

presentasi produk. 

4. Tim penguji berpendapat selling price yang ditentukan penulis terlalu 

murah untuk sebuah art cake decoration. 

Evaluasi tersebut diberikan tim penguji kepada penulis secara verbal. 

Dengan adanya evaluasi kritik dan saran tersebut memberikan penulis 

masukan untuk menjadi lebih baik. 
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