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BAB III 

PELAKSANAAN PRESENTASI PRODUK  

A. Persiapan  

Sebelum pelaksanaan presentasi produk, beberapa persiapan 

dilakukan penulis agar presentasi produk dapat berjalan dengan baik. 

Penulis melakukan persiapan sekitar 80% . Persiapan yang dilakukan 

seperti mempersiapkan presentasi, membuat produk, dan mempersiapkan 

diri untuk melakukan presentasi produk. Seluruh rangkaian persiapan 

penulis lakukan di rumah penulis di Cimahi. Persiapan dilakukan selama 

dua hari sebelum pelaksanaan presentasi produk.  

Di hari pertama, penulis melakukan pewarnaan pada seluruh fondant 

sesuai dengan kuantitas dan warna yang dibutuhkan, lalu penulis akan 

melapisi seluruh dummy dengan fondant dan membuat bambu. Pada hari 

kedua (satu hari sebelum sidang), penulis akan membuat ichigo daifuku, 

sakura mochi, honey toast, dan genmaicha. Selain itu, penulis akan 

menyusun balok kayu di atas media penunjang, menempelkan bambu pada 

balok kayu, dan menyusunkan beberapa komponen makanan dan minuman 

yang sudah siap disusun. 

Beberapa jam sebelum ujian sidang dimulai, penulis menyiapkan alat 

dan bahan yang dibutuhkan untuk presentasi produk seperti fondant yang 

sudah diberi warna dan beberapa peralatan. Penulis meletakkkan seluruh 

alat dan bahan di atas meja bersamaan dengan produk yang sudah 

diselesaikan sekitar 80% sebelumnya.  
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GAMBAR 12.PERSIAPAN SEBELUM PRESENTASI PRODUK 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan Presentasi Produk 

Ujian sidang presentasi produk dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020. 

Presentasi produk dilakukan di rumah penulis menggunakan aplikasi Zoom. 

Ujian ini berlangsung selama 60 menit mulai dari pukul 09.00-10.00. 

Sebanyak 20% produk yang belum dibuat, diselesaikan oleh penulis pada saat 

presentasi produk. Sebelum penyelesaian produk, penulis melakukan 

presentasi terlebih dahulu selama 5 menit untuk menjelaskan secara singkat 

mengenai produk yang telah dibuat. 

GAMBAR 13.PRESENTASI SLIDE SHOW 

 

Sumber : Dokumentasi Dosen Pembimbing II, 2020 

Setelah menampilkan slide show, penulis diberikan waktu 40 menit untuk 

menit untuk menyelesaikan 20% produk yang belum terselesaikan. Dalam 

waktu 40 menit, penulis membuat satu buah taiyaki, satu buah ichigo daifuku, 
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membuat topping strawberry untuk honey toast, serta memberikan sentuhan 

akhir pada produk dengan mengoleskan neutral gel pada beberapa komponen 

Berikut dilampirkan beberapa gambar yang didokumentasikan selama 

kegiatan presentasi produk berupa tabel di bawah ini. 
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TABEL.17.DOKUMENTASI PELAKSANAAN PRESENTASI PRODUK 

HARI/ 

TANGGAL 
DURASI KEGIATAN DOKUMENTASI 

Selasa, 28 

Juli 2020 

7 menit Membuat 

ichigo 

daifuku. 

 

8 menit Membuat 

taiyaki.  

 

5 menit Membuat 

strawberry 

untuk topping 

honey toast. 

 

7 menit - Menyusun 

komponen, 

memberikan 

sentuhan 

akhir pada 

beberapa 

komponen 

menggunakan 

neutral gel. 

- Clear area. 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020 
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GAMBAR 14.HASIL AKHIR PRODUK 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020 
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C. Evaluasi Kegiatan Presentasi Produk 

Setelah presentasi produk selesai, tim penguji memberikan evaluasi serta 

saran dan kritik mengenai hasil akhir produk serta Tugas Akhir yang telah 

dibuat secara keseluruhan.Ada beberapa poin  yang disampaikan oleh tim 

penguji yaitu : 

1. Penguji memuji kesiapan penulis dalam menjawab pertanyaan. Penulis 

dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan penguji dengan baik. 

2. Penguji menilai bahwa penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan 

lengkap dan rapi. 

3. Penguji menilai bahwa time management saat presentasi produk tidak 

maksimal dikarenakan dari waktu yang diberikan sebanyak 40 menit, 

penulis hanya mempergunakan waktu sebanyak 27 menit. Penguji menilai 

bahwa 27 menit sisanya tersebut dapat digunakan untuk membuat variasi 

produk lainnya. Penguji menilai bahwa produk yang dibuat sebelum 

presentasi  produk terlalu banyak. 

4. Penguji menilai bahwa seragam yang dipakai penulis saat dokumentasi 

produk (saat proses trial) tidak sesuai dengan standar grooming praktek 

STP NHI Bandung dikarenakan penulis tidak menggunakan head cap.  

5. Penguji menilai bahwa honey toast yang dibuat seharusnya lebih orisinil, 

tidak meniru dari honey toast dari contoh gambar. Untuk komponen 

lainnya, penguji menilai bahwa desain dan produknya sudah baik.  

Poin-poin yang disampaikan secara langsung (verbal)  oleh tim 

penguji kepada penulis diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi penulis 

dan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat dekorasi 

kue yang lebih baik. 
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