
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan umum Bulog mempunyai misi yakni memenuhi kebutuhan pangan 

pokok rakyat dan visi yaitu pangan cukup, aman dan terjangkau bagi rakyat. Penjabaran 

dari visi dimaksud bahwa: (i) Pangan yang dimaksud adalah komoditas pokok dan 

strategis bagi kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia; (ii) Pangan sebagai komoditas 

strategis bangsa harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

minimal setiap rakyat Indonesia; (iii) Pangan yang tersedia secara cukup harus memenuhi 

syarat keamanan sesuai UU Pangan no 7 tahun 1996 dan tidak bertentangan dengan 

kaidah/norma serta etika kebangsaan dan keyakinan masyarakat; (iv) Kecukupan dan 

keamanan pangan harus diimbangi dengan keterjangkauan akses fisik dan ekonomi; (v) 

Rakyat yang dimaksud adalah lapisan masyarakat terbawah yang memiliki keterbatasan 

akses (fisik maupun ekonomi) terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya.  

Bisnis inti Perum Bulog utamanya usaha logistik pangan pokok disamping tugas 

dan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog untuk 

menyelenggarakan usaha-usaha lain diluar logistik pangan secara komersial, efisien dan 

akuntabel. Dengan motto andalan ketahanan pangan, Perum Bulog tidak dapat dipisahkan 

dari konsep ketersediaan pangan.  

Salah satu komoditi pokok yang menjadi prioritas selain beras yaitu jagung dengan 

produksi 17,66 juta ton pada tahun 2009 (BPS aram III,2009) dan kebutuhan jagung 

nasional sebesar 16,3 juta ton. Kebutuhan jagung terus mengalami peningkatan yang 

diperkirakan mencapai 8 % per tahun karena peningkatan permintaan produk-produk 



 

hewani menyebabkan perkembangan indutri pakan ternak terus tumbuh rata-rata 

mencapai 8 % per tahun. Peningkatan produksi jagung selama tahun 2008 dan tahun 2009 

didukung oleh kebijakan subsidi benih jagung hibrida yang dapat mencapai 8-10 ton per 

ha.  

Salah satu kesulitan dalam pengembangan komoditi jagung yakni masih dianggap 

sebagai secondary crop, apabila menguntungkan ditanam dan sebaliknya apabila  tidak 

menguntungkan maka akan mudah beralih ke komoditas lain. Selain itu, petani-petani 

jagung tidak membentuk organisasi seperti pada petani padi, karet, tembakau, tebu dan 

kelapa sawit. Hal ini menyebabkan kesulitan apabila hendak memobilisasi dalam jumlah 

yang besar sehingga industri pakan ternak tidak dapat berharap banyak dengan kondisi 

tersebut (Saragih, 2007). 

Menurut Arifin,2009, peluang untuk mengelola komoditi pangan dengan program 

stabilisasi harga masih sangat dimungkinkan mengingat pola panen seperti jagung 

terkonsentrasi pada bulan Januari sampai dengan April. Hal ini menyebabkan adanya 

panen raya dan masa paceklik sehingga diperlukan pengelolaan komoditi dengan 

menyerap produksi yang melimpah pada saat panen raya . 

Dengan kondisi produksi yang lebih besar dibanding kebutuhan jagung nasional, 

maka kondisi ketersediaan jagung bagi kebutuhan industri pakan ternak dapat dipenuhi. 

Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah gejolak harga jagung yang 

terpengaruh oleh harga jagung dunia karena tidak meratanya panen jagung sepanjang 

tahun. Oleh sebab itu untuk mendukung stabilisasi harga jagung dan konsistensi 

swasembada jagung pada tahun-tahun mendatang, maka pemerintah memberikan kontrak 

kerja kepada Perum Bulog untuk membeli jagung petani dan memberikan kepastian 



 

kepada petani untuk penyerapan jagung pada masa panen raya. Pengelolaan jagung 

Perum Bulog ditujukan untuk penyediaan stok jagung Nasional dan upaya mewujudkan 

ketahanan Pangan Nasional. Salah satu strategi yang ditempuh dengan melakukan 

penjualan ke industri pakan ternak dalam negeri. 

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. Bantacut (2007) menyatakan bahwa 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. Dari hasil kajian 

model simulasi (Kuei et al., 2008) diperoleh panduan faktor-faktor penentu keberhasilan 

mewujudkan manajemen rantai pasok yang berkualitas yaitu penurunan nilai barang yang 

rusak, kemampuan menyelesaikan masalah, kecepatan rantai pasok dan keterlibatan para 

pemasok. Selain itu penerapan supplay chain terintegrasi dengan perusahaan lebih 

mampu memenuhi harapan konsumen akhir karena penerapan manajemen mutu 

dilaksanakan dalam koordinasi seluruh rantai pasok (Sila et al., 2006). 

Sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9000-2000 merupakan sistem 

yang dapat digunakan untuk implementasi pada rantai pasok di industri pertanian dengan 

mengelola resiko bisnis (USDA, 2003). Strategi pengelolaan rantai pasok mulai dari 



 

petani, pengolahan pasca panen, penyimpanan, distribusi, penyaluran ke industri 

pengolahan jagung perlu dicermati sehingga dapat meminimalisir kerugian dalam 

pengelolaan komoditi tersebut. 

Pengendalian mutu merupakan tahapan yang sangat penting karena jagung sebagai 

komoditi pertanian yang mudah rusak selama penyimpanan. Dengan mengacu pada 

standarisasi jagung yang dibutuhkan oleh industri pengolahan jagung, maka dapat 

menjadi acuan untuk mengendalikan mutu jagung. Oleh sebab itu perlu telaah kasus 

tentang sistim pengendalian mutu pada rantai pasok komoditi jagung sebagai studi 

banding bagi Perum Bulog dalam pengelolaan komoditi jagung (selain beras).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

PT. Indraniaga adalah perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis pengolahan 

dan perdagangan jagung di Garut Jawa Barat dan salah satu pemasok jagung di PT.Metro 

Inti Sejahtera di Bekasi. Komoditi jagung yang dipasok diperoleh dari petani dan 

kelompok tani binaan di Garut yang selanjutnya diolah dan disimpan untuk proses 

pengiriman ke PT. Metro Inti Sejahtera. 

Dalam operasional bisnis jagung saat ini, masalah utama yang sering dihadapi oleh 

PT. Indraniaga yang terkait dengan masalah mutu adalah rendahnya mutu jagung yang 

diterima oleh perusahaan sehingga perlu upaya untuk mempertahankan dan 

mengendalikan mutu jagung yang dikelola agar dapat diterima oleh PT. Metro Inti 

Sejahtera.  

Dampak bagi perusahaan akibat mutu yang rendah adalah adanya rafaksi harga 

terhadap kualitas yang ada sehingga harga yang diterima perusahaan menjadi lebih 



 

rendah dari standar harga yang berlaku bahkan penolakan jagung dapat mengakibatkan 

jagung dijual ke pasaran lainnya dengan harga yang rendah. 

Rumusan masalah yang terkait dengan rantai pasok jagung di PT. Indraniaga pada 

penelitian ini adalah : 

a. Belum ada sistem manajemen mutu yang dapat diterapkan oleh pelaku rantai pasok 

pada pengelolaan komoditi jagung. 

b. Strategi operasi dalam pengendalian kualitas belum diterapkan secara maksimal 

dalam upaya mencegah terjadinya penurunan kualitas. 

c. Dalam menentukan biaya investasi untuk pengendalian kualitas, belum diketahui 

besaran biaya kualitas yang terjadi akibat adanya penurunan kualitas atau adanya 

kualitas yang buruk.  

d. Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu jagung, belum ada 

rancangan sistem manajemen mutu dan strategi peningkatan kualitas jagung  yang 

diterapkan pada proses produksi.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendapatkan rumusan sistem manajemen mutu pada rantai pasok komoditi 

jagung.  

b. Untuk menganalisis sistem manajemen mutu yang optimal pada rantai pasok jagung. 

c. Untuk memperoleh biaya kualitas yang terjadi akibat penurunan kualitas  

d. Untuk menetapkan perencanaan mutu dalam rangka meningkatkan dan 

mempertahankan mutu komoditi jagung. 
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