
BAB III 

PELAKSANAAN PRESENTASI PRODUK 

A. Persiapan 

 
Sebelum melaksanakan kegiatan presentasi, penulis telah mempersiapkan segala 

kebutuhan kegiatan presentasi secara matang dan detail sehingga kegiatan 

presentasi berjalan lancar. Seperti halnya pembuatan purchase order, persiapan 

mise en place, hingga penyusunan time table, membuat beberapa macam replika, 

serta mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan saat kegiatan presentasi 

terlaksanakan. 

Rangkaian persiapan presentasi dilakukan sehari sebelum proses kegiatan 

presentasi dilaksanakan. Penulis telah menyelesaikan 80% dari pembuatan replika, 

mulai dari membuat tampah, daun pisang sebagai alas, serta isi dari replika tersebut. 

Tidak lupa juga bagi penulis untuk melakukan pemeriksaan ulang semua komponen 

yang akan digunakan pada saat proses presentasi berlangsung. 

Alat serta bahan yang akan penulis persiapkan pada saat proses presentasi 

diantaranya merupakan fondant yang telah diberikan pewarna, mempersiapkan thick 

block. Serta untuk alat-alat yang akan digunakan seperti modelling tools, brush, 

silicone mat dan berbagai komponen alat dan bahan lainya. 

 

B. Pelaksanaan Presentasi Produk 

 
Dikarenakan presentasi produk dilaksanakan secara daring penulis melakukan 

proses kegiatan presentasi produk di rumah penulis yaitu di Jl.Sukamulus Bandung, 



dengan durasi selama 70 menit. 

Sebelum kegiatan presentasi dimulai penulis menunggu persetujuan masuk 

aplikasi zoom oleh host, setelah disetujui penulis diberikan waktu 10 menit untuk 

menjelaskan mengenai Tugas Akhirnya yang berupa slideshow yang menjelaskan 

mengenai desain, latar belakang, hingga recipe costing yang telah dibuat secara 

padat, jelas, serta singkatkepada para penguji. 

 

 

GAMBAR 3.1 

DOKUMENTASI PROSES PELAKSANAAN PRESENTASI 

 

 

Setelah melaksanakan presentasi penayangan slideshow, selanjutnya penulis 



dipersilahkan menyelesaikan produk yang dijelaskan dalam Tugas Akhirnya yaitu 

“Replika Makanan Khas Kota Palembang Dari Fondant” selama kurang lebih 40 

menit. Yang pertama penulis lakukan merupakan menjelaskan proses pembuatan 

setiap jenis makanan yang berada dalam tampah, lalu menyusunya diatas tampah, 

dan terakhir melukan finishing berupa pengolesan corn syrup sehingga replika 

terlihat berkilau. Pada saat presentasi produk penulis telah melakukan dokumentasi 

dan akan dibuat menjdi tabel. Berikut merupakan tabel hasil dokumentasi penulis. 

TABEL 3.1 

DOKUMENTASI PROSES PELAKSANAAN PRESENTASI PRODUK 

DURASI KEGIATAN DOKUMENTASI 

5 menit Persiapan 

fondant yang 

akan digunakan 

 

5 menit Pembuatan 

replika kue 8 jam 

 

5 menit Pembuatan 

replika maksuba 

 



5 menit Pembuatan 

replika dadar 

jiwo 

 

5 menit Pembuatan 

replika srikayo 

menggunakan 

kain tuntuk 

menghasilkan 

tekstur diatasnya 

 

5 menit Memberikan 

corn syrup pada 

tampah daun 

sebagai finishing 

 

5 menit Mengoleskan 

replika dengan 

corn syrup lalu 

disusun diatas 

tampah 
 



5 menit Memebrikan 

garnish diatas 

dadar jiwo serta 

gandus untuk 

finishing 

 

 Hasil akhir 

replika  

 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 2020 

C. Evaluasi 
Penulis mendapatkan evaluasi berupa saran serta kritik dari kedua penguji 

dan ketua pelaksana sidang setelah penulis selesai melaksanakan presentasi 

produk. 

Berikut merupakan penjabaran masukan serta saran dari para penguji : 

1. Penguji menilai detail tidak terlalu terlihat karena kendala sidang online 

yang bergantung pada resolusi kamera laptop 

2.  Penguji menilai bahwa pada bagian tampah terlalu tinggi  

3. Penguji memberikan masukan berupa penulisan standard resep harus lebih 

dijelaskan tiap-tiap bagianya. 

4. Penguji mengatakan mengenai penggunaan pewarna yang tidak terlalu jelas 



karena dipengaruhi oleh resolusi kamera. 

5. Penguji menilai kebersihan saat pelaksanaan presentasi produk kurang teliti. 

Dengan beberapa masukan yang telah disampaikan penguji kepada penulis 

diharapkan dapat diperbaiki oleh penulis dikemudian waktu. 
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