
BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PRESENTASI PRODUK 

 

A. Persiapan Kegiatan Presentasi Produk 

Beberapa persiapan telah dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan 

presentasi produk. Seluruh persiapan dilakukan di Rumah penulis yang berlokasi 

di Kebon Pala, Jakarta Timur. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

persiapan adalah dua hari.  

Pada hari pertama, penulis mempersiapkan thickblock yang dilapisi 

dengan kain tile dan peralatan yang akan digunakan untuk alat penunjang dalam 

pembuatan produk serta melakukan covering pada ke-tiga tier menggunakan blue 

marble rolled fondant. Pada hari kedua, penulis melakukan covering pada tea cup 

dan tea pot menggunakan rolled fondant berwarna putih, dan membuat tea plate 

menggunakan rolled fondant berwarna biru. Setelah itu, penulis membuat 

macaron, bunga mawar, bunga azalea, dan daun.  

B. Pelaksanaan Ujian Sidang 

Pelaksaan Ujian Sidang presentasi produk dilaksanakan pada tanggal 28 

Juli 2020 menggunakan media Zoom pada pukul 10.10 sampai 11.10 WIB, 

dengan alokasi waktu 60 menit. Terdapat sekitar 20 % yang diselesaikan pada 

sidang presentasi produk. 10 menit pertama dipergunakan penulis untuk 

presentasi dan penayangan video proses pembuatan produk. Selanjutnya, 



diberikan waktu selama 40 menit untuk menyelesaikan produk. Berikut proses 

pelaksanaan ujian sidang yang tersusun dalam bentuk tabel. 

TABEL 3.1 

PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN SIDANG PRESENTASI 

PRODUK 

NO DURASI KEGIATAN DOKUMENTASI 

1.  1 menit 

Mencetak kelopak bunga 

mawar menggunakan 

teardrop cutter 

   

 
Gambar 3.1 

2. 5 menit 

Proses pemberian efek 

pada ujung kelopak 

menggunakan fondant 

modelling tools 

 

  
Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL 3.1 

PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN SIDANG PRESENTASI 

PRODUK (LANJUTAN) 

NO DURASI KEGIATAN DOKUMENTASI 

3. 10 menit 

Proses merekatkan 

kelopak bunga dengan 

menggunakan shortening 

 

 
Gambar 3.3  

4. 3 menit 

Memberi warna merah 

muda pada bagian dalam 

kelopak 

 

 
Gambar 3.4 

5. 2 menit 

Memberi campuran 

drinking alcohol dan gold 

dust pada daun 

 

 
Gambar 3.5 

 

 

 



TABEL 3.1 

PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN SIDANG PRESENTASI 

PRODUK (LANJUTAN) 

NO DURASI KEGIATAN DOKUMENTASI 

6. 3 menit 
Proses pemasangan 

komponen teko 
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7. 7 menit  
Menggambar motif bunga 

pada teko 

 

 
Gambar 3.7 

8. 1 menit 
Meletakkan bunga pada 

bagian depan thickblock 

 

 
Gambar 3.8 

 

 



TABEL 3.1 

PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN SIDANG PRESENTASI 

PRODUK (LANJUTAN) 

NO DURASI KEGIATAN DOKUMENTASI 

9. 1 menit 
Meletakkan macaron 

pada tier dua kue 
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10. 4 menit 
Proses pemasangan tea 

pot, tea plate, dan tea cup 

 

 
Gambar 3.10 

11. 3 menit 

Proses pemasangan 

bunga dan daun yang 

sudah terpasang di kawat 

pada cerat teko dan gelas 

 

 
Gambar 3.11 

 

 

 



TABEL 3.1 

PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN SIDANG PRESENTASI 

PRODUK (LANJUTAN) 

NO DURASI KEGIATAN DOKUMENTASI 

12.  

Hasil akhir dari Dekorasi 

Kue dengan Tema 

Afternoon Tea  

 

 
Gambar 3.12 

 Sumber: Hasil Olahan dan Dokumentasi Penulis, 2020  

 

C. Evaluasi Kegiatan Sidang Akhir Presentasi Produk 

Setelah menyelesaikan kegiatan sidang Tugas Akhir Presentasi Produk, 

terdapat beberapa kritik dan saran dari penguji. Berikut merupakan rangkuman 

evaluasi mengenai produk yang dibuat, diantarnya sebagai berikut:  

1. Tim penguji memberi saran agar penulis dapat menambahkan ornamen 

ulang tahun seperti lilin atau tulisan “Happy Birthday” pada kue. 

2. Tim penguji memberi saran agar penulis perhatikan kembali 

kelengkapan gambar pada Tugas Akhir pada saat pengumpulan. 



3. Tim penguji memberi saran untuk menambahkan hiasan pada kaki 

teko sehingga terlihat lebih menarik. 

4. Tim penguji menilai bahwa penulis telah menyelesaikan presentasi 

produk dengan tepat waktu. 

5. Tim penguji menilai bahwa produk yang dibuat sudah sesuai dengan 

desain produk. 
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