
BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PRESENTASI 

A. Persiapan  

Dalam pelaksanaan kegiatan presentasi produk “Pengaplikasian Rolled 

Fondant PadaCake Decorating Dengan Tema Oriental Wedding Cake”, yang 

akan diujikan pada saat sidang tugas akhir, penulis melakukan beberapa 

persiapan. Beberapa persiapan yang dilakukan antara lain melakukan 

covering fondant pada tiap tier dan pilar, membuat pita emas yang 

mengelilingi dasar tiap tier,  dan membuat figur naga dan phoenix 

menggunakan fondant. 

Persiapan selanjutnya yang dilakukan sesaat sebelum sidang yang 

dilaksanakan di dapur rumah penulis adalah menyiapkan bahan-bahan seperti 

rolled fondantyang telah diberi warna emas dan edible gold dust. Untuk 

peralatan penunjang yang akan digunakan seperti silicon matt, rolling pin, 

small knife, kuas, small bowl, fondant tools, dan penggaris.  

B. Pelaksanaan  

Pada saat pelaksanaan ujian sidang secara online, total waktu yang 

diberikan yaitu 60 menit. Dimana diberikan waktu 5 menit untuk 

mempresentasikan produk tentang latar belakang dan desain produk. 

Selanjutnya penayangan video penyelesaian produk 80%. Untuk pengerjaan 

presentasi produk dilakukan selama 40 menit di hadapan para penguji. Serta 

waktu 15 menit digunakan untuk sesi tanya jawab oleh penguji. 

Berikut ini merupakan hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatanujian 

sidang Presentasi Produk yang dilakukan secara online di rumah penulis. 



 

TABEL 3.1 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG 

DURASI DOKUMENTASI KETERANGAN 

5 menit 

 

Mempresentasikan latar 

belakang, desain 

produk, dan penayangan 

video. 

15 menit 

 

Menipiskan fondant 

untuk alas dan cake 

topper. 

5 menit 

 

Melapisi alas dan cake 

topper. 

 

  



 

TABEL 3.1 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG 

(LANJUTAN) 

DURASI DOKUMENTASI KETERANGAN 

15 menit 

 

Memotong sisa dan 

mengukir fondant 

sesuai pola cake topper. 

3 menit  

 

Menyatukan alas 

dengan cake topper. 

2 menit 

 

Memasang cake topper 

pada wedding cake. 

 

 



 

TABEL 3.1 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG 

(LANJUTAN) 

DURASI DOKUMENTASI KETERANGAN 

15 menit 

 

Sesi tanya jawab oleh 

penguji. 

 

C. Evaluasi 

Pada pelaksanaan ujian sidang presentasi produk, penulis mendapatkan 

masukan, penilaian dan evaluasi dari berbagai aspek oleh penguji. 

Berikut merupakan hasil evaluasi yang diberikan oleh penguji terhadap 

presentasi produk tersebut: 

1. Ukuran pilar dan cake topper yang tidak proposional sehingga 

merusak keindahan tampilan wedding cake. 

2. Bentuk les pita emas pada tier kedua kurang simetris. 

3. Hiasan pada wedding cake harus disesuaikan dengan ukuran tier. 


