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Komoditi jagung yang bersifat musiman menyebabkan adanya panen raya dan 
masa paceklik sehingga diperlukan pengelolaan komoditi untuk menyerap produksi yang 
melimpah pada saat panen raya. Dengan demikian peluang untuk mengelola komoditi  
pangan dengan program stabilisasi harga masih sangat dimungkinkan mengingat pola 
panen seperti jagung terkonsentrasi pada bulan Januari sampai dengan April. 

Pengelolaan komoditi jagung secara langsung bagi Perum Bulog merupakan 
peluang bisnis dalam penanganan pasca panen dan pemasaran jagung baik untuk 
kebutuhan dalam negeri maupun untuk memanfaatkan peluang ekspor. Hal ini didukung 
dengan sarana yang dimiliki dan lokasi gudang yang dekat dengan sentra-sentra produksi 
jagung maupun lahan lahan jagung petani lainnya  sehingga memudahkan pembelian 
jagung. Gudang dan fasilitas Bulog lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pusat 
perdagangan biji-bijian sehingga memberi keuntungan ekonomis. Namun peluang 
tersebut perlu diantisipasi dengan menyiapkan strategi manajemen yang berkaitan dengan 
manajemen produksi dan operasi yang optimal. 

Pengendalian mutu merupakan tahapan yang sangat penting karena jagung 
merupakan komoditi pertanian yang mudah rusak selama penyimpanan. Untuk dapat 
memenuhi kebutuhan jagung antar waktu dan antar tempat dengan  tetap 
mempertahankan mutu maka diperlukan strategi pengelolaan rantai pasok jagung mulai 
dari penanaman, pengolahan pasca panen dan penyaluran ke industri pengolahan jagung  
dengan pelaku rantai pasok pada tingkat petani dan pedagang pengumpul. 

Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan 
dengan manajemen mutu pada rantai pasok jagung yaitu: 1) Rumusan sistem manajemen 
mutu pada rantai pasok komoditi jagung. 2) Analisis sistem manajemen mutu yang 
optimal pada rantai pasok jagung,  3) Perhitungan biaya kualitas yang terjadi akibat 
penurunan kualitas, dan 4) Perencanaan mutu dalam rangka meningkatkan dan 
mempertahankan mutu komoditi jagung  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Garut Jawa Barat dengan pertimbangan 
bahwa kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah sentra produksi jagung di 
Indonesia. Lokasi yang dipilih di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Jawa 
Barat yang merupakan lokasi PT. Indraniaga. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 
(purposive) dengan pertimbangan bahwa PT. Indraniaga merupakan perusahaan 
perdagangan Jagung yang memiliki mita-mitra petani jagung di wilayah Kabupaten 
Garut.  Pengamatan terhadap rantai pasok jagung dilakukan dengan mengamati proses 
produksi di tingkat petani dan proses pengelolaan jagung di ditingkat pedagang 
pengumpul (PT. Indraniaga). Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Nopember 2010 
sampai dengan Januari 2011.  Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data 
sekunder yang berkaitan dengan rantai pasok jagung di tingkat petani dan ditingkat 
pedagang pengumpul. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dilakukan 



 

melalui beberapa cara, yaitu : survey lapangan, wawancara, opini pakar dan studi 
pustaka. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu (1) analisis deskriptif 
menggunakan metoda Asian Productivity Organization (APO) untuk melihat mekanisme 
rantai pasok jagung, (2) analisis sebab akibat dengan diagram fish bone untuk 
menentukan faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap mutu jagung sebagai 
pendekatan menentukan respon teknis proses produksi, (3) analisis atribut mutu 
menggunakan metoda AHP perbandingan berpasangan, (4) Analisis hubungan antara 
atribut mutu dengan respon teknis proses produksi yang memiliki kepentingan tertinggi 
menggunakan analisis Quality Function Deployment (QFD), dan (5) Sintesa dari hasil 
penulisan ilmiah yang relevan.  

Pelaku dalam rantai pasok jagung terdiri petani sebagai pemasok hasil produksi 
jagung, PT. Indraniaga sebagai pedagang pengumpul dan PT.Metro Inti Sejahtera sebagai 
pabrik pakan yang menerima pasokan jagung dari PT. Indraniaga . Terdapat empat 
struktur rantai pasok jagung yang ditemukan di lapangan, namun secara umum 
mekanisme rantai pasok jagung pada penelitian ini mengikuti pola sebagai berikut : 
Petani (kemitraan)  Kelompok Tani  PT. Indraniaga    Industri Pakan Ternak 
Besar. 

Hasil pengamatan rantai pasok jagung di lokasi penelitian, bahwa struktur rantai 
pasok pada pola kemitraan dilakukan dengan konsep saling percaya tanpa adanya 
kesepakatan kontraktual yang mengikat (menjadi kunci sukses dalam rantai pasok 
jagung). Kondisi tersebut disisi lain menyulitkan dalam pengembangan jaringan 
kemitraan karena dibutukan waktu yang cukup lama untuk membangun tingkat 
kepercayaan. Hal tersebut diharapkan dapat diatasi dengan pengembangan sistem yang 
mampu mengelola risiko dan dibutuhkan persiapan secara terintegrasi untuk mewujudkan 
sistem tersebut.   

Analisa atribut mutu pada hasil survey pakar menunjukkan bahwa atribut mutu 
yang memiliki kepentingan tertinggi ditingkat petani yaitu Aflatoksin, Kadar Air dan Biji 
Pecah. Sedangkan ditingkat pedagang pengumpul diperoleh atribut mutu Kadar Air, 
Aflatoksin dan Biji Pecah. Dengan demikian untuk memberikan kepuasan kepada 
konsumen maka atribut mutu yang paling dipertimbangkan konsumen adalah kandungan 
kadar air, aflatoksin dan biji pecah.  

Dari hasil analisis hubungan antara atribut mutu dan respon teknis proses produksi 
maka diperoleh tingkat kepentingan yang tertinggi ditingkat petani yaitu tahap 
pengeringan dengan nilai 180 (nilai relative 0,13), teknik dan metode pasca panen dengan 
nilai 171(0,12) dan pemilihan benih dengan nilai 161 (0,11). Sedangkan pada tingkat 
pedagang pengumpul adalah seleksi kualitas dengan nilai 205 (nilai relative 0,39), sortasi 
dengan nilai 155(0,29) dan teknik/metode penanganan jagung dengan nilai 85 (0,16). Hal 
ini menunjukkan bahwa nilai kepentingan tertinggi merupakan titik titik kritis yang 
memerlukan tingkat pengendalian yang tinggi pada aliran rantai pasok jagung. Implikasi 
dari kondisi ini bahwa pelaku rantai pasok terutama petani memerlukan mesin pengering 
untuk dapat mengendalikan kualitas jagung untuk mutu kadar air.  

Dari hasil perhitungan biaya kualitas, diperoleh biaya kegagalan eksternal sebesar 
Rp 211.072.500,-.  Penyediakan mesin pengering dengan biaya sebesar Rp 60.900.000,-
/thn dianggap layak untuk dilakukan dengan membandingkan nilai tambah yang 
diperoleh dengan kemampuan mengurangi biaya kegagalan ekternal atau memberikan 



 

pengaruh terhadap tingkat penurunan pengurangan harga. Hal ini menunjukkan pula 
bahwa pengendalian kualitas dengan penyediaan mesin pengering akan memberikan 
dampak perbaikan kualitas bagi pelaku rantai pasok dengan adanya pengurangan 
pemotongan harga.  

Hal menarik yang dapat dipadukan dari hasil penelitian ini dengan beberapa hasil 
penulisan ilmiah bahwa sistem manajemen mutu pada rantai pasok komoditi jagung dapat 
mengacu pada ISO 9000-2000 yang diimplementasikan pada industri pertanian 
khususnya komoditi biji-bijian. Dengan demikian rancangan sistem yaitu keterkaitan 
antara fungsi aktivitas, pengendalian dan pelaporan dengan tetap memperhatikan titik 
titik kritis yang memerlukan tingkat pengendalian yang tinggi. Dengan penerapan 
rancangan sistem ini maka akan mendukung keberhasilan sistem manajemen mutu namun 
tetap dengan upaya pengelolaan risiko bisnis. Rancangan sistem ini dapat 
diimplementasikan oleh Perum Bulog dengan menggunakan konsep kemitraan jagung 
dan sistem dapat pula diimplentasikan pada komoditi biji-bijian lainnya seperti beras dan 
kedelai.   
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