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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan (Rabb) semesta
alam karena Allah SWT adalah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Allah
SWT adalah Tuhan (Rabb) yang ditaati, yang memiliki, mendidik, mengatur dan
memelihara makhluk-Nya. Berkat rahmat yang diberikan-Nya, penulis mampu
menyelesaikan penulisan dan penyusunan bahan ajar ini.

Penyusunan bahan ajar ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak. Rasa hormat dan ucapan terima kasih tidak akan cukup dan
tidak pernah akan mampu menggantikan jasa dan budi beliau:

1. Bapak Dr. drh. Rudy Rawendra, M. App, Sc. selaku Kepala BBPP Batu dan

atasan langsung kami selaku calon widyaiswara;

2. Kedua orang tua saya Ayahanda Rusmin (almarhum) dan Ibunda Suwarti; adik-

adik saya Riyanto, Budi, Annisa dan Netti; serta seluruh keluarga besar di desa

Crewek Kab. Grobogan;

3. Istri saya tercinta Astri Karyani, S.Farm, Apt. dan anakku tersayang Yahya

Abdullah Arrasyid.

4. Semua pihak, khususnya yang telah membantu penyusunan dan penulisan

bahan ajar ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amiin.

Dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat), keberadaan bahan ajar
memiliki peranan  yang  penting  bagi  peserta  diklat  untuk  membantu  mengetahui,
memahami  dan  mengaplikasikan  materi  pembelajaran  yang  disampaikan  oleh
widyaiswara.  Karakteristik  bahan ajar  yang  khas  menjadikannya  berbeda
dengan buku-buku  teks  bagi  para mahasiswa  di  perguruan  tinggi. Sebuah bahan
ajar  harus mampu  “berdialog”  kepada  pembacanya.  Bahan ajar  yang  ideal  juga
dapat menggantikan peran fasilitator dalam menyampaikan substansi mata diklat.

Pentingnya sebuah bahan ajar sebagai salah satu alat bantu dalam proses
belajar mengajar,  disadari  sepenuhnya  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dalam
penyelenggaraan  diklat.  Oleh  karena  itu  bahan ajar  selalu  identik  dengan
setiap penyelenggaraan  program  diklat.  Namun  demikian,  untuk  menyusun
sebuah bahan ajar  yang  ideal bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan baik dari
segi  teknis penulisan maupun substansinya.

Bahan ajar mata diklat Membuat Dendeng ini berisikan materi-materi pokok
pembelajaran yang terdiri dari 1 materi pokok untuk memberikan pemahaman yang
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utuh kepada peserta diklat tentang membuat dendeng. Konsep-konsep yang harus
peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:

(1)  Definisi Dendeng

(2)  Bahan-bahan Pembuatan Dendeng

(3) Resep dan Cara Pembuatan Dendeng

Mata diklat diklat Membuat Dendeng ini ditempuh selama 5 jam pembelajaran
(JP) dengan waktu 45 menit per JP yang terdiri atas teori dan  praktek,. Metode
pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan belajar orang dewasa
(Andragogy), melibatkan partisipasi aktif peserta dengan model Exprential Learning
cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Materi
kognitif disampaikan dengan metode ELC, partisipatif group dan brain storming,
sedangkan materi psikomotorik disampaikan dengan praktek dan diskusi.
Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta pelatihan mengikuti proses
pembelajaran adalah peserta mampu membuat dendeng dengan baik dan benar.

.Semoga bahan ajar Mata Diklat diklat Membuat Dendeng ini menjadi ilmu
yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Kritik
dan saran yang membangun dari siapapun sangat saya harapkan untuk
kesempurnaan bahan ajar ini.

Batu, 03 Januari 2012
Kepala Balai,

Dr. drh. Rudy Rawendra, M.App,Sc
NIP. 19580630 198503 1 001

Penyusun,

Eko Saputro, S. Pt
NIP. 19831009 200912 1 003
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dendeng adalah makanan yang dapat dihidangkan sebagai pelengkap makanan
pokok, yang terbuat dari daging sapi, kerbau dan sebagainya, yang menggunakan bumbu-
bumbu tertentu dan cara pembuatannyapun sangat sederhana dan mudah.

Dendeng yang sudah jadi akan berwarna kecoklat-coklatan karena protein dalam
daging akan bereaksi dengan gula merah dalam bumbu, Didalam proses pembuatan
dendeng, keawetan dendeng terutama sekali disebabkan oleh pejemuran dan daging akan
menjadi kering sehingga kadar artinya rendah sekali, akibat-nya bakteri dan kapang sulit
untuk tumbuh.

Pada pembuatan dendeng ini harus diperhatikan panas sinar mataharinya, terik
matahari tidak boleh terlalu panas, karena per-mukaan dendeng akan retak-retak,
sebaliknya bila sinar matahari kurang panas dan tidak terus menerus akan mengakibatkan
ka¬pang mudah tumbuh.

1.2. Deskripsi Singkat

Bahan ajar mata diklat  Membuat Dendeng  ini berisikan materi-materi pokok

pembelajaran yang terdiri dari 1 materi pokok untuk memberikan pemahaman yang utuh

kepada peserta diklat tentang  membuat dendeng. Konsep-konsep yang harus peserta

pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:

(1)  Definisi Dendeng

(2)  Bahan-bahan Pembuatan Dendeng

(3) Resep dan Cara Pembuatan Dendeng

Mata diklat diklat  Membuat Dendeng  ini ditempuh selama 5 jam pembelajaran (JP)

dengan waktu 45 menit per JP yang terdiri atas teori dan praktek,. Metode pendekatan

pembelajaran menggunakan pendekatan belajar orang dewasa (Andragogy), melibatkan

partisipasi aktif peserta dengan model Exprential Learning cycle (ELC) atau Alami,

Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Materi kognitif disampaikan dengan

metode ELC, partisipatif group dan brain storming, sedangkan materi psikomotorik

disampaikan dengan praktek dan diskusi. Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta

pelatihan mengikuti proses pembelajaran adalah peserta mampu membuat dendeng dengan

baik dan benar.
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1.3. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta
Dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat), keberadaan bahan ajar

memiliki peranan  yang  penting  bagi  peserta  diklat  untuk  membantu  mengetahui,

memahami  dan  mengaplikasikan  materi  pembelajaran  yang  disampaikan  oleh

widyaiswara.  Karakteristik  bahan ajar  yang  khas  menjadikannya  berbeda

dengan buku-buku  teks  bagi  para mahasiswa  di  perguruan  tinggi. Sebuah bahan

ajar  harus mampu  “berdialog”  kepada  pembacanya.  Bahan ajar  yang  ideal  juga

dapat menggantikan peran fasilitator dalam menyampaikan substansi mata diklat.

Pentingnya sebuah bahan ajar sebagai salah satu alat bantu dalam proses

belajar mengajar,  disadari  sepenuhnya  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dalam

penyelenggaraan  diklat.  Oleh  karena  itu  bahan ajar  selalu  identik  dengan

setiap penyelenggaraan  program  diklat.  Namun  demikian,  untuk  menyusun

sebuah bahan ajar  yang  ideal bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan baik dari

segi  teknis penulisan maupun substansinya.

1.4. Tujuan Pembelajaran
1.4.1. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta mampu membuat dendeng dengan baik dan
benar.

1.4.2.  Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta dapat membuat dendeng dengan baik dan
benar.

1.5. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok Sub Materi Pokok

Membuat Dendeng 1.1. Definisi Dendeng

1.2. Bahan-bahan Pembuatan Dendeng

1.3.  Resep dan Cara Pembuatan Dendeng
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Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat diharapkan dapat
membuat dendeng dengan baik dan benar.

BAB II

DENDENG

2.1.Definisi Dendeng

Dendeng merupakan salah satu bentuk olahan daging yang bersifat tradisional, yang

sudah dikenal dan dikerjakan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, rasa dan aromanya

yang khas serta sesuai dengan selera masyarakat menyebabkan dendeng digemari secara

luas, yang dibuat dengan membuat irisan daging dengan ketebalan tertentu dan

menambahkan bumbu, garam, dan gula, kemudian dikeringkan.

Ditinjau dari cara pembuatannya, dendeng dapat dikelompokkan menjadi 2 macam,

yaitu dendeng sayat dan dendeng giling. Dendeng sayat adalah daging yang disayat tipis-

tipis, direndam dalam bumbu (ketumbar, bawang putih, lengkuas, asam, gula, dan garam),

kemudian dikeringkan. Dendeng giling adalah daging yang digiling, ditambahkan dengan

bumbu-bumbu (ketumbar, bawang putih, lengkuas, asam, gula, dan garam), dicetak dalam

bentuk lembaran-lembaran tipis kemudian dikeringkan  (Purnomo, 1990).

Dendeng sayat mempunyai rasa yang lebih lezat dibandingkan dendeng giling,

sedang kerugiannya adalah harus menggunakan daging yang lebih bagus, utuh, agar bisa

diiris, sehingga harganya lebih mahal, sedang dendeng giling bisa menggunakan potongan-

potongan daging yang kecil atau tidak beraturan kemudian bisa digiling.

Dendeng adalah irisan kering daging yang telah diberi bumbu, dan kadang-kadang

telah mengalami proses pemasakan. Dengan demikian dendeng berbeda dengan daging

kering yang tidak diberi bumbu (kecuali garam). Pembuatan dendeng tidak sulit, dan dapat

dilakukan dengan alat-alat yang biasa terdapat di rumah tangga.

Dendeng daging sapi atau dendeng  daging  unggas  adalah produk  yang umumnya

dianggap -stabil yaitu tidak memerlukan pendinginan setelah pemrosesan. Secara historis,

pengeringan daging untuk menghasilkan dendeng dianggap sebuah proses pengawetan yang

aman dan  rasa dendeng telah membuatnya menjadi produk makanan yang populer.
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Dendeng merupakan produk yang mudah untuk mempersiapkan, ringan, memiliki

kandungan gizi yang kaya, dan  stabil tanpa pendinginan. Salah satu produk olahan daging

yaitu dendeng giling -daging sapi. Dendeng giling merupakan bahan pangan semi basah

dengan kadar air 20% - 40% (Fachrudin, 1997).

2.2. Bahan-bahan Pembuatan Dendeng

Bahan baku dendeng umumnya berasal dari daging sapi, yang dikenal dengan produk

dendeng sapi, tetapi daging unggas (ayam, itik, puyuh afkir) bisa digunakan sebagai bahan

baku pembuatan dendeng giling. Daging ayam bisa didapatkan dengan mudah di pasar

tradisional dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan daging sapi, dan selalu tersedia

karkasnya bila dibandingkan jenis unggas yang lain, sehingga pemanfaatan daging ayam

sebagai produk dendeng ayam giling tidak akan kesulitan terhadap bahan bakunya, harganya

pasti lebih murah dari dendeng sapi, disamping itu bahwa daging ayam mengandung tinggi

protein  23,2%, rendah lemak 1,6 %, mineral 0,98 %, dan besi 0,07% (Anonimus, 1999), dan

komposisi asam lemak tidak jenuh lebih tinggi, serta rendah asam lemak jenuh dibanding

daging sapi (Anonimus, 2010).

Bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah : Ketumbar, bawang

putih, lengkuas, asam, garam, dan gula. Proses pembuatan dendeng ini belum dibakukan,

sehingga tidak ada standar tertentu. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya variasi

produk, baik dari kualitas maupun daya simpan. Ciri-ciri dendeng yang baik adalah warna

dendeng merah coklat sampai coklat, bersih, aromanya sedap, tekstur tidak liat, agak kering,

dan rasa agak manis dan gurih.

Kualitas dendeng ditentukan oleh bahan baku dan bahan lain yang ditambahkan,

seperti pemanfaatan nangka muda, dan bunga pisang, yang akhir-akhir banyak dikerjakan

oleh masyarakat, untuk mengurangi beaya produksi dendeng. Nangka muda (Gori/Tewel

bahasa Jawa) merupakan jenis buah yang dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai

macam masakan yang lezat, seperti gudeg Yogya yang sangat terkenal di Indonesia, sayur

lodeh, sayur asem, dan masakan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia lainnya,

sehingga perlu diteliti pemanfaatan buah nangka muda dalam pembuatan dendeng ayam

giling.
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Keuntungan produk dendeng ayam dengan penambahan buah nangka muda antara

lain adalah : menambah keaneka ragaman pengolahan daging ayam dengan kombinasi buah

nangka muda, meningkatkan daya simpannya, menghemat tempat penyimpanan,

memudahkan distribusi. Kerugian produk dendeng adalah terjadinya perubahan pencoklatan

non enzymatis (reaksi Maillard) yaitu reaksi antara asam amino daging dengan gugus

karbonil yang berasal dari gula atau karbohidrat lainnya, yang bisa mengakibatkan terjadinya

perubahan rasa dan flavor pada dendeng yang menyebabkan kurang disukai konsumen.

Dalam ilmu Teknologi Pangan, dendeng termasuk ke dalam golongan makanan setengah

basah (Intermediate Moisture Meat/IMM), dengan kandungan air 20-25 %, Aw 0,6 – 0,9,  merupakan

makanan yang tidak perlu disimpan pada suhu dingin, stabil pada suhu kamar, perkembangan

mikrobia terhambat, dan bisa awet selama kira-kira 6 bulan pada suhu ruang dalam pengemasan

yang baik. Keawetan dendeng karena penambahan gula dan garam dalam pembuatannya (Purnomo,

1996).

Garam adalah bahan yang penting dalam pengawetan daging, ikan dan bahan makanan lain

di Indonesia (Buckle, Edwards, Fleet dan Wooton, 1985). Garam akan menghasilkan berbagai

pengaruh terhadap makanan, terutma dapat menghambat mikroorganisma pembusuk yang

mengkontaminasi bahan pangan, mempengaruhi aktivitas air, sehingga dapat menghambat

mikroorganisme yang tidak dikehendaki (Winarno dan Laksmi, 1983).

Penggunaan garam dan gula yang ditambahkan pada pembuatan dendeng  adalah berperan sebagai

humektan yang dapat menurunkan kadar air dan aktivitas ais (Aw) serta meningkatkan rasa pada

dendeng (Purnomo, 1990).

Gula terlibat dalam pengawetan dan pembuatan aneka ragam produk-produk makanan,

apabila gula ditambahkan ke dalam bahan pangan dalam konsentrasi yang tinggi (paling sedikit 40 %)

menyebabkan sebagian air yang ada menjadi tidak tersedia bagi pertmbuhan mikroorganisme dan

aktifitas air bahan pangan akan menjadi berkurang. Pada konsentrasi lebih dari 70% gula dapat dapat

mencegah berbagai kerusakan bahan pangan. Penambahan gula pada kadar yang tinggi akan dapat

menyerap dan mengikat air, sehingga tidak bebas lagi digunakan oleh mikroorganisme (Buckle et all.,

1985). Gula yang digunakan dalam pembuatan dendeng berasal dari gula kelapa dari pohon nira yang

dapat menurunkan aktiviitas air (Purnomo, 1979).

Peranan gula dalam kyuring daging mempunyai beberapa fungsi antara lain, sebagai

penyedap rasa, mengurangi rasa asin dari pemberian garam/menjaga keseimbangan rasa dari

penggunaan garam, menghalangi pertumbuhan mikroorganisme, memperbaiki warna daging,

sebagai pengawet (Palupi, 1986, Priyanto, 1987). Hasil penelitian Widati, Sawitri, dan Thohari (1997)
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tentang penggunaan gula 40 % dan garam 2,5 - 5 % pada pembuatan dendeng ayam petelur afkir,

menghasilkan produk dendeng dengan kandungan air 21,14  - 24,25 %, protein  21,33 – 23,29 %,

lemak 4,44 - 4,77 %, abu 5,64 – 6,74 %, dan Aw 0,64 – 0,66.

Rempah-rempah antara lain ketumbar, bawang putih, lengkuas, dan buah asam sebagai

bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng, adalah untuk meningkatkan rasa, dan aroma

dari dendeng (Heath, 1973, Purnomo, 1996).

Nangka (Artocarpus heterophylllus) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Jackfruit,

umumnya yang dimanfaatkan adalah daging buahnya yang sudah matang untuk diolah menjadi

beragam minuman dan makanan ringan, sedangkan buah nangka muda (disebut  gori/tewel bahasa

jawa) sangat digemari sebagai bahan sayuran, yaitu masakan tradisional misalnya Gudeg Yogya, gulai

nangka Minangkabau, sayur asem Jawa barat, dan beragam masakan tradisional lainnya (Anonimus,

2011 a). Oktaviani (1999), meneliti tentang penambahan jerami nangka muda 0%, 15%, 30%, 45%

pada dendeng daging kerbau dan menghasilkan kualitas yang sama pada kontrol dan penambahan

15 %, ditinjau dari rasa, warna, bau, dan tekstur.

2.3 Resep dan Cara Pembuatan Dendeng

RESEP PERTAMA

Bahan-bahan yang dipergunakan

1.  Daging yang masih baik (segar) 2 Kg
2.  Bawang putih 1 ons
3.  Bawang merah 1 ons
4.  Gula merah 1 Kg
5.  Lada I ons
6,  Ketumbar 1 ons
7.  Garam dapur 1/4 Kg

8.  Jahe 1/4 ons

Alat-alat yang dipergunakan:

1. Tampah/nyiru

2. Pisau

3. Talenan

4. Cobek + muntu

5. Baskom plastik

6. Sendok
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Persiapan :

1. Mempersiapkan bahan yang akan dibuat (misal daging sapi) yaitu dibersihkan dan dicuci.

2. Menyediakan   bumbu-bumbu   seperti  bawang  putih bawang merah, jahe dan sebagainya terus

dibersihkan.

3. Menyiapkan semua alat yang akan dipakai.

Cara pengolahan:

1. Daging dipilih yang bagus kemudian dibersihkan dan dicuci.

2. Setelah bersih daging disayat/diiris dengan ketebalan ktra-kira 3-5 mm.

Gambar 1. : Penyayatan/Pengirisan Daging

3. Bumbu-bumbu yang sudah dibersihkan seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar dan yang lainnya ditumbuk

menjadi satu sampai halus, dan apabila sudah halus tambahkan sedikit air.

Gambar 2. Penumbukan bumbu

4. Bumbu-yang sudah ditumbuk halus kemudian masuk-kan bersama-sama daging yang sudah

disayat kedalam sebuah baskom plastik terus diaduk dan dibiarkan se-lama 1 jam.

Gambar 3. : Perendaman Paging dengan Bumbu

5. Angkat dan simpan pada tampah/nyiru, kemudian di-jemur dengan panas sinar matahari sampai

kering (+ 7 hari).

Gambar 4. Penjemuran Dendang

6. Dendeng telah jadi dan siap untuk dijual.

7. Penyimpanan:

a, Penyimpanan dendeng akan lebih awet dibandmg-kan dengan menyimpan daging biasa.
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b. Dendeng yang sudah dijemur itu dapat disimpan pada:

- Toples/keler

- Kantong plastik

- Atau ditemp'at lain asalkan tempat itu bersih dan kering.

Gambar 5. Penyimpanan Dendeng

a. Toples,      b. kantong plastik, c. besek.

Gambar 6. Skema Pembuatan Dendeng
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RESEP KEDUA

BAHAN:

1) Daging

2) Bumbu.

Setiap 1 kg daging dibutuhkan:

• Gula jawa  (200 gram),

• asam jawa (40 gram),

• bawang merah (50 gram),

• bubuk ketumbar (20 gram),

• lengkuas (30 gram),

• garam (300 gram), dan

• bawang putih (100 gram).

PERALATAN

1. Pisau. Alat ini digunakan untuk mengiris daging menjadi irisan tipis. Pisau yang digunakan

hendaknya tajam, tipis dan dari logam stainless steel.

2. Pengantung daging. Alat ini digunakan untuk menggantung daging ukuran besar yang akan diiris.

3. Talenan. Alat ini digunakan untuk mengeringkan irisan daging (kalau tidak digunting).

4. Pengering. Alat ini digunakan untuk mengeringkan irisan daging. Pengering dapat berupa alat

penjemur sederhana, atau berupa alat pengering yang berbahan bakar (minyak, kayu bakar, atau

arang), bertenaga listrik atu bertenaga cahaya matahari.

5. Keranjang peniris. Alat ini digunakan untuk meniriskan daging setelah direndam dengan larutan

garam.

6. Penggiling bumbu. Alat ini digunakan untuk menggiling bumbu dendeng.

7. Panci. Alat ini digunakan untuk merebus bumbu.

8. Kulkas. Alat ini digunakan untuk menyimpan daging yang direndam di dalam larutan bumbu.

CARA PEMBUATAN

1. Pengirisan daging. Daging diiris tipis-tipis. Sedapat mungkin pemotongan mengikuti arah jaringan

otot. Ada dua cara pengirisan, yaitu:

a) Daging digantung pada alat penggantung, kemudian diiris tipis-tipis

b) Daging ditempatkan di atas talenan, kemudian diiris tipis-tipis.

Irisan dapat dibuat dalam berbagai ukuran, seperti

a) irisan kecil: irisan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm

b) irisan sedang: irisan dengan panjang dan lembar antara 3~5 cm
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c) irisan panjang: irisan dengan panjang >5 cm dan lebar 3~5 cm.

2. Pembuatan larutan bumbu

a. Lengkuas, bawang putih, dan bawang merah digiling halus. Bumbu-bumbu ini dicampur

dengan gula, asam jawa dan bubuk ketumbar.

b. Air sebanyak 1 liter direbus sampai mendidih. Kemudian ditambahkan bumbu yang telah

disiapkan di atas. Campuran tersebut dididihkan selama 30 menit sambil diaduk-aduk sampai

kental. Setelah itu larutan bumbu didinginkan.

3. Perendaman di dalam larutan bumbu.

a. Irisan daging direndam dulu dalam larutan bumbu selama semalaman pada suhu dingin di

dalam kulkas.

b. Setelah itu, daging dikeluarkan dari larutan bumbu, dan dimasukkan ke dalam kantong

plastik tersebut dibiarkan di udara terbuka sampai suhunya tidak dingin lagi (sama dengan

suhu kamar).

4.   Pengeringan.

Setelah daging di dalam kantong tidak dingin lagi, daging dikeluarkan dari kantong, kemudian

segera dijemur atau dikeringkan dengan alat pengering / sinar matahari sampai kadar air di

bawah 10%. Irisan daging yang berukuran panjang harus digantung pada saat pengeringan.

RESEP KETIGA

BAHAN

1 Daging sapi atau kerbau (tidak berlemak) 4 kg

2 Gula merah 1 kg

3 Garam 4 ons

4 Ketumbar 2 ons

5 Jinten 1 ons

6 Bawang merah 1 ons

7 Bawang putih 2,5 ons

8 Lengkuas (laos) 0,5 kg

9 Lada (bila perlu) secukupnya

10 Jahe (bila perlu) secukupnya

11 Sendawa (NANO3) (0,1%) 4 gram

ALAT

1) Pisau

2) Alas perajang (talenan)
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3) Tampah

4) Panci dan baskom

5) Merang bersih (bila perlu)

6) Alat penghancur bumbu (cobek dan ulekan)

7) Sendok

CARA PEMBUATAN

1. Pilih daging yang baik, kemudian cuci sampai bersih;

2. Sayat daging tipis-tipis dengan ketebalan kira-kira 3 ~ 5 mm;

3. Bumbu-bumbu (lengkuas, jinten, ketumbar, bawang merah, bawang putih, garam) tumbuk

sampai halus dan tambahkan sedikit air;

4. Potong-potong gula merah kemudian rebus dengan sedikit air. Bumbu-bumbu yang sudah

dihaluskan masukkan ke dalam rebusan air;

5. Setelah gula hancur, tuangkan campuran gula dan bumbu pada daging yang sudah diiris tipis tadi,

aduk sampai rata, kemudian diamkan selama 1 jam;

6. Angkat daging berbumbu, letakkan di atas tampah yang dilapisi merang bersih;

7. Jemur di bawah sinar matahari sampai kering, kira-kira 6 ~ 7 hari (tergantung cuaca). Usahakan

agar seluruh permukaan daging terkena sinar matahari;

8. Daging yang sudah dijemur dapat disimpan dalam stoples, kantong plastik, atau besek.

DIAGRAM ALIR PEMBUATAN DENDENG SAYAT
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KEUNTUNGAN

Penggering daging dengan sinar matahari adalah mudah, murah, serta tidak merusak kandungan

protein.

Catatan:

1. Selama penyimpanan, perlu diperhatikan dan dijaga agar kadar air dendeng tetap stabil;

2. Pengeringan dendeng dengan sinar matahari, perlu diperhatikan agar sinar tidak terlalu panas.

Hal tersebut akan menyebabkan permukaan dendeng menjadi retak. Sebaliknya, apabila sinar

matahari kurang panas dan tidak terus menerus maka kapang atau jamur akan mudah tumbuh.

RESEP KEEMPAT
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RESEP KELIMA

RESEP KEENAM
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Eko Saputro, S. Pt, penulis bahan ajar ini dilahirkan

pada tanggal 9 Oktober 1983 di Grobogan Jawa Tengah.

Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara dari

pasangan Bapak Rusmin (almarhum) dan Ibu Suwarti.

Pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di

kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 1993 di SDN 1

Crewek, Pendidikan lanjutan menengah pertama diselesaikan

pada tahun 1999 di SMPN 1 Kradenan dan pendidikan lanjutan menengah atas

diselesaikan pada tahun 2002 di SMUN 1 Kradenan.
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