
 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Jagung dan Penanganannya 

2.1.1. Komoditas Jagung 

Jagung merupakan tanaman semusim. Tinggi tanaman jagung sangat 

bervariasi antara 1 m sampai 3 m, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 m. 

Batang jagung tegak dan mudah terlihat sebagaimana sorgum dan tebu, namun 

tidak seperti padi atau gandum. Batang jagung cukup kokoh namun tidak banyak 

mengandung lignin. Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu 

tongkol produktif meskipun memiliki sejumlah bunga betina. Beberapa varietas 

unggul dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif, dan disebut sebagai 

varietas prolific. Jenis jagung yang dikembangkan saat ini adalah jagung hybrida 

yang mempunyai tingkat produktifitas yang tinggi. (Purwono dan Rudi, 2005). 

Produksi jagung di Indonesia tahun 2010-2015  diperlihatkan pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Produksi Jagung di Indonesia pada Tahun 2010-2015 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 

  

 Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan (2016), jagung 

merupakan komoditas unggulan selain padi dan kedelai di Kabupaten Grobogan. 

Luas wilayah Kabupaten Grobogan 60% lahan pertanian, sehingga peningkatan 

produksi komoditas jagung di Kabupaten Grobogan setiap tahun mengalami 

peningkatan. Kapasitas produksi jagung di Kabupaten Grobogan merupakan 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan merupakan lumbung sentra pemasok 

jagung ke industri sebagai bahan baku pakan.  

No Tahun Produksi (Ton) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

18.327.636 

17.643.250 

19.387.022 

18.511.853 

19.008.426 

19.612.435 



 

 

 
 

Gambaran mengenai produksi jagung di Provinsi Jawa Tengah dapat 

diperlihatkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Produksi Jagung di Jawa Tengah 

No Kabupaten/Kota LuasPanen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Produktivitas 

(Ku/Ha) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Grobogan 

Wonogiri 

Blora 

Kendal 

Pati 

Sragen 

112.700 

53.598 

48.355 

31.385 

20.319 

19.380 

700.941 

327.710 

260.669 

209.032 

138.075 

130.322 

62,20 

61 

53,91 

66,60 

67,95 

67,25 

 Rata-rata 542.804 3.212.391 59,18 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 

 

Produksi jagung tingkat Kecamatan di Kabupaten Grobogan dapat 

diperlihatkan pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3. Produksi Jagung Tingkat Kecamatan di Kabupaten Grobogan Jawa 

Tengah 

No Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Geyer 

Toroh 

Pulokulon 

Tawangharjo  

Wirosari 

15.442 

11.227 

8.498 

6.665 

6.559 

87.099 

63.679 

48.101 

38.165 

37.686 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 

2.1.2. Ekspor-Impor 

Jenis jagung yang diekspor dan diimpor Indonesia antara lain jagung 

manis beku, jagung brondong (popcorn), jagung pipilan kering, bibit jagung dan 

lain-lain. Jagung pipilan kering dan bibit jagung merupakan jenis jagung yang 

paling banyak diekspor atau impor, sementara nilai ekspor impor jenis lainnya 

sangat kecil. Nilai ekspor jagung Indonesia pada periode 2010-2014 mengalami 

fluktuasi dengan tren pertumbuhan sebesar 4,42%. Pada tahun 2014 dengan 

negara tujuan utama ekspor jagung Indonesia adalah Filipina (66,51%), Jepang 

(15,23%) dan Pakistan (10,03%). Gorontalo, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan 

Sumatra Utara menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor jagung Indonesia. 

Negara tujuan ekspor jagung Indonesia 2010-2015 dapat diperlihatkan pada Tabel 

2.4. 



 

 

 
 

Tabel 2.4. Negara Tujuan Ekspor Jagung Indonesia 2010-2015 

Negara 

Tujuan 

Nilai : USD  Trend 

2010 2011 2012 2013 2014 
Januari April (%) 

2014 2015 

 Filipina 5.139 2.225 6.47 2.49 8.791 22 8.812 12.6 

Jepang 1.407 356 1.25 952 2.146 373 147 20.04 

Pakistan 0 1.052 29 - 1.326 - - - 

Bangladesh - - 663 - 417 - - - 

Singapura 106 267 273 213 263 74 74 17.34 

Vietnam 17 3.146 8.792 6.679 178 177 512 73.35 

Malaysia 2.904 70 105 79 66 18 17 -52.53 

Lainnya 1.716 2.305 1.401 178 31 13 246 -65.22 

Total 11.288 9.422 18.983 10.591 13.218 677 9.807 4.42 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016) 

 Nilai impor jagung Indonesia pada periode 2010-2014 mengalami 

pertumbuhan dengan tren sebesar 15,72%. Tiga negara utama asal jagung impor 

adalah Brazil (38,51%), India (34,53%) dan Argentina (22,24%). Provinsi yang 

paling banyak mengimpor jagung adalah Banten, Jawa Timur dan Sumatra Utara. 

Negara asal Impor Jagung Indonesia 2010-2015 tersaji pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Negara Asal Impor Jagung Indonesia 2010-2015 

Negara  

Asal 

Nilai : USD  Trend 

2010 2011 2012 2013 2014 
Januari April (%) 

2014 2015 

 Brazilia 84.231 82.63 23.044 343.124 310.921 63.098 154.317 49.72 

India 35.249 364.072 318.888 427.41 278.842 96.984 23.963 53.68 

Argentina 188.309 356.328 87.64 129.566 179.621 - 113.945 -1.48 

US 45.857 131.98 13.96 6.046 25.767 5.105 4.955 -34.79 

Thailand 2.237 24.076 4.799 3.718 8.394 3.491 2.378 8.08 

Lainnya 10.335 49.365 50.298 3.948 4.432 2.723 1.844 -34.42 

Total 366.307 1.008.451 458.659 913.813 807.476 171.399 302.383 15.98 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016) 

2.1.3. Kebutuhan Produksi Jagung Untuk Bahan Baku Pakan 

Jagung untuk bahan pakan merupakan komponen terbesar yang 

dibutuhkan oleh pabrik pakan skala besar, peternak ayam mandiri (self mixing) 

dan pabrik pakan skala kecil atau menengah (termasuk pabrik pakan milik 

koperasi susu). Dengan populasi unggas (broiler atau ayam pedaging, layer atau 

ayam petelur, ayam lokal dan itik) yang semakin meningkat, maka kebutuhan 



 

 

 
 

jagung juga meningkat. Predisksi produksi pakan GPMT (Gabungan Perusahaan 

Makanan Ternak) tahun 2017 sebesar 18,5 juta ton, sehingga dibutuhkan jagung 

9,25 juta ton, sedangkan kebutuhan jagung peternak self mixing sekitar 3,6 juta 

(rata-rata 300 ribu ton per bulan). Perkiraan kebutuhan jagung sebagai bahan 

pakan ternak pada tahun 2017 adalah 12,85 juta ton atau rata-rata 1,1 juta ton atau  

bulan. 

Dampak dari kebijakan pengendalian impor dan program pengembangan 

jagung di lahan khusus, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Kementrian 

Pertanian tersebut menyebabkan impor jagung sebagai bahan pakan ternak 

menurun sangat signifikan pada tahun 2016. Penurunan impor mencapai 68% 

(884.679 ton) pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir (tahun 

2011 sebesar 3.076.375 ton; tahun 2012 sebesar 1.537.512 ton; tahun 2013 

sebesar 2.955.840 ton; tahun 2014 sebesar 3.164.061 ton dan tahun 2015 sebesar 

2.741.966 ton). Data tersebut berdasarkan data pemberian rekomendasi impor 

jagung sebagai bahan pakan ternak yang dikeluarkan oleh Kementan, jumlah 

impor jagung sebagai bahan pakan ternak sampai tanggal  31 Desember 2016 

tercatat sebesar 884.679 ton, sedangkan data yang sama pada 31 Desember 2015 

adalah 2.741.966 ton. 

2.1.4. Penanganan Pascapanen Jagung 

Waktu panen menentukan mutu biji jagung, pemanenan yang terlalu awal 

menyebabkan banyak butir muda sehingga kualitas rendah dan tidak tahan 

simpan. Pemanenan yang terlambat menurunkan kualitas dan meningkatkan 

kehilangan hasil. Jagung siap panen ditandai dengan daun dan batang tanaman 

mulai menguning dan berwarna kecoklatan pada kadar air sekitar 35 - 40%. Panen 

optimum merupakan saat panen yang paling tepat untuk mendapatkan kualitas 

hasil panen yang baik. Pada umumnya kadar air jagung yang dipanen pada 

kondisi optimal tersebut sesuai untuk konsumsi sebagai pangan, pakan dan 

industri. Penundaan kegiatan panen akan menurunkan kualitas jagung (Syarif dan 

Halid, 1993). 

Alur penanganan proses pascapanen jagung menurut (Richana dkk, 2012) 

sebagai berikut: 



 

 

 
 

1. Pemanenan 

Mutu hasil panen jagung akan baik bila jagung dipanen pada tingkat 

kematangan yang tepat (matang optimal). Tanda jagung siap panen atau matang 

optimal antara lain : bila kelobot telah berwarna kuning, biji telah keras dan warna 

biji mengkilap, jika ditekan dengan ibu jari tidak lagi ditemukan bekas tekanan 

pada biji tersebut, pada keadaan seperti ini kadar air sudah mencapai sekitar 35%. 

Cara lain untuk menentukan tingkat kematangan jagung adalah terbentuknya 

lapisan berwarna hitam pada butiran (black layer tissue formation), terbentuk 

dalam selang waktu lebih kurang tiga hari bersamaan dengan tercapainya berat 

kering maksimum pada butiran. 

Tanaman jagung dapat dipanen pada kadar air tinggi dan kadar air rendah, 

tergantung dari tujuan memanen dan permintaan pasar. Jagung yang dipanen pada 

kadar air tinggi yaitu pada kadar air sekitar 35% (pada matang optimal). 

Sedangkan jagung yang dipanen pada kadar air rendah biasanya ditandai dengan 

kelobot batang dan daun yang sudah berwarna coklat dan tanaman sudah sangat 

kering, biasanya kadar air berkisar antara 17-18%. Hal ini memudahkan proses 

pengeringan dan pemipilan yang akan dilakukan . 

Pemanenan yang terlalu awal, memberikan hasil panen dengan persentase 

butir muda yang tinggi dan biji keriput setelah mengalami pengeringan, sehingga 

kualitas biji dan daya simpannya rendah. Pemanenan yang terlambat 

mengakibatkan penurunan mutu dan peningkatan kehilangan hasil, karena butir 

rusak akan meningkat sebagai akibat pengaruh cuaca yang tidak menguntungkan 

maupun infeksi hama dan penyakit dilapangan. Perlu diingat bahwa kelobot tidak 

sepenuhnya dapat melindungi biji jagung. 

Waktu panen sebaiknya dilakukan pada hari-hari cerah, jangan pada saat 

hujan agar supaya penanganan jagung setelah dipanen yaitu pengeringan tidak 

mendapat hambatan. Pemanenan jagung yang sederhana dan umum dilakukan dan 

hasilnya sangat baik adalah dipuntir dengan tangan atau sabit dengan memotong 

tangkai. Sekaligus memotong batang dan bagian tanaman lainnya dan ditinggal 

dilapangan dan kemudian dibenamkan kedalam tanah sebagai bahan pupuk. 

Jagung sebaiknya dipanen dalam bentuk tongkol lengkap dengan kelobotnya, bila 



 

 

 
 

dipanen tanpa kelobot resiko kerusakan butir-butir jagung tambah besar. Segera 

setelah dipanen pisahkan jagung yang tidak sehat atau terinfeksi penyakit 

dilapangan supaya penyebaran hama dan penyakit dapat dicegah. 

2. Pengeringan 

Pengeringan adalah proses penurunan kadar air sampai mencapai nilai 

tertentu sehingga siap untuk diproses selanjutnya dan aman untuk disimpan dan 

mutu produk yang dihasilkan tinggi. Tujuan pengeringan adalah memenuhi 

persyaratan mutu yang akan dipasarkan, kadar air jagung yang memenuhi standar 

mutu perdagangan adalah 14%. Tujuan pengeringan adalah untuk menghindari 

kerusakan-kerusakan seperti kerusakan karena biji terangsang pertunbuhannya, 

dan kerusakan karena mikroba yang terangsang perkembangannya. Biji yang akan 

disimpan kadar air sebaiknya 13%, dimana jamur tidak tumbuh dan respirasi biji 

rendah. Disarankan agar pengeringan dilakukan segera dalam waktu 24 jam 

setelah panen.  

Jagung dapat dikeringkan dalam bentuk tongkol berkelobot, tongkol tanpa 

kelobot, atau jagung pipilan. Pengeringan jagung idealnya dalam dua tahap. 

Pengeringan awal biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 

pekerjaan pemipilan jagung, sebab pemipilan tanpa dilakukan pengeringan 

terlebih dahulu dapat menyebabkan butir rusak, terkelupas kulit, terluka atau 

cacat, dan pengerjaannya lambat. Pengeringan awal ini dilakukan sampai kadar air 

sekitar 17-18%. Pada keadaan ini jagung akan mudah dipipil dan tidak 

menimbulkan kerusakan. Jagung sudah berupa pipilan dapat dikeringkan sampai 

kadar air 13% sehingga tahan untuk disimpan. 

Cara pengeringan dapat dibedakan atas pengeringan konvensional, dan 

pengeringan buatan. Pada sistem konvensional, jagung pada batangnya dibiarkan 

dilapang sampai kering secara alami. Hal ini dapat mengakibatkan infestasi hama 

dan lahan tidak dapat diolah untuk tanaman berikutnya selama jagung tersebut 

belum dipanen. 

Waktu pengeringan dengan memanfaatkan sinar matahari sebaiknya dari 

pukul 08.00-11.30, dan lamanya pengeringan sekitar 3 hari bila cuaca cerah. 

Gunakan alas jemur seperti tikar, lantai jemur, terpal dan sebagainya. Cara 



 

 

 
 

pengeringan dengan menggunakan sinar matahari dianggap baik karena kadar air 

jagung tidak turun secara drastis, sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan 

selain itu cara ini adalah yang termurah.  

Pengeringan konvensional lainnya adalah dengan cara pengasapan. Cara 

ini bisa digunakan untuk mengamankan hasil jagung dimusim penghujan. Sumber 

asap dapat diperoleh dari pembakaran sekam dan tongkol jagung. Cara digantung 

setinggi 80 cm dari sumber asap, pengeringan dari kadar 29% menjadi 14% 

jagung berkelobot membutuhkan waktu 7 hari. Untuk tujuan benih, pengasapan 

lebih baik dari pada penjemuran ditinjau dari daya tumbuh dan serangan jamur. 

Daya tumbuh benih jagung BC-2 dengan pengasapan lebih tinggi dari penjemuran 

yaitu masing-masing 92.9% dan 90.9%. Selain itu dengan pengasapan serangan 

jamur lebih rendah dibandingkan dengan penjemuran yaitu masing-masing 5.0% 

dan 9.0%. 

Panen jagung yang jatuh pada musim hujan, pengeringan dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat pengering mekanis, seperti alat pengering jenis batch 

dryer, pengeringan bertingkat, dan lain-lain. Alat pengering jenis batch dryer 

menggunakan temperatur udara tertentu sesuai dengan tujuan pengeringan. Untuk 

jagung konsumsi temperatur udara pengering antara 50-60% dan kelembaban 

relatif 40%, sedangkan untuk jagung bibit temperatur udara sekitar 40
O
c, karena 

temperatur diatas 45
o
C dapat mematikan embrio. 

3. Pemipilan 

Pipilan adalah pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Pemipilan dapat 

dilakukan bila tongkol sudah kering dan kadar air biji tidak lebih dari 18%, yaitu 

bila dipipil dengan tangan lembaga tidak tertinggal pada janggel. Pipilan jagung 

pada kadar air tersebut lebih mudah dan kerusakan mekanis dapat ditekan. Dalam 

proses pembijian, tidak dapat dihindari terjadinya kerusakan mekanis pada biji 

jagung, yang besarnya proporsional terhadap kadar air butiran. 

Pemipilan jagung secara tradisional dilakukan dengan tangan. Metode ini 

meskipun berat dan kapasitasnya kecil tapi efektif dalam pemisahan kelobot dan 

tongkol serta kerusakan mekanisnya kecil. Pemisahan biji yang rusak atau 

terserang hama dan penyakit dari biji yang sehat.  



 

 

 
 

Alat pemipil yang lebih maju yaitu yang disebut corn sheller yang 

dijalankan dengan motor. Jagung dalam kondisi masih bertongkol dimasukkan 

kedalam lubang pemipil (hopper) dan karena ada gerakan dan tekanan, pemutaran 

yang berlangsung dalam corn sheller maka butir-butir biji akan terlepas dari 

tongkol, butir-butir tersebut langsung akan keluar dari lubang pengeluaran untuk 

selanjutnya ditampung dalam wadah atau karung. Pemipil dengan alat ini sangat 

efektif karena relatif 100% butir-butir jagung dapat terlepas dari tongkolnya 

(kecuali butir-butir yang terlalu kecil yang terdapat di bagian ujung tongkol). 

Kualitas pemipilannya sangat baik karena persentase biji yang rusak/cacat serta 

kotoran yang dihasilkannnya sangat kecil. 

4. Penyimpanan 

Penyimpanan bertujuan untuk mempertahankan kualitas sekaligus 

mencegah kerusakan dan kehilangan yang dapat disebabkan faktor luar dan 

dalam, seperti kadar air biji, aktivitas respirasi, pemanasan sendiri, suhu 

penyimpanan, kelembaban udara, konsentrasi oksigen udara, serangan mikroba, 

hama dan iklim. Penyimpanan jagung dapat dilakukan dalam bentuk tongkol 

berkelobot dan dalam bentuk pipilan, jarang ditemukan jagung yang disimpan 

tanpa kelobot. 

 Proses pascapanen jagung terdiri atas serangkaian kegiatan yang dimulai 

dari pemetikan dan pengeringan tongkol, pemipilan tongkol, pengemasan biji, dan 

penyimpanan sebelum dijual ke pedagang pengumpul. Semua proses tersebut 

apabila tidak tertangani dengan baik akan menurunkan kualitas produk karena 

berubahnya warna biji akibat terinfeksi cendawan, jagung mengalami 

pembusukan, tercampur benda asing yang membahayakan bagi kesehatan 

(Firmansyah dkk, 2006). 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Alur penanganan mulai dari panen dan pascapanen jagung dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Alur Penanganan Pascapanen Jagung 

 Teknologi penanganan pascapanen tersebut harus diterapkan sesuai 

dengan GHP untuk mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas dan berdaya 

saing. Tujuan yang lebih spesifik adalah meningkatkan kuantitas jagung 

berorientasi agar kebutuhan pasar yang dapat terpenuhi. GHP merupakan 

teknologi penanganan pascapanen yang dilakukan oleh petani atau pelaku usaha 

tani di kebun maupun di dalam bangsal pengemasan atau packing house. 

Penanganan dimulai dari panen sampai distribusi. Panduan GHP atau SOP 

pascapanen disusun untuk memenuhi kriteria penanganan pascapanen untuk 

mencapai standart mutu tertentu. Aplikasi prinsip-prinsip jaminan mutu dan 

keamanan pangan dalam tahapan GHP diharapkan dapat meningkatkan pasokan 

hasil pertanian yang berkualitas. Akselerasi penerapan penanganan pascapanen 

yang baik akan memberikan mutu yang baik pada hasil akhir. Tujuan yang ingin 

dicapai melalui penerapan GHP adalah untuk menurunkan kehilangan hasil, 

mempertahankan mutu, meningkatkan ketersediaan hasil pertanian yang bermutu, 

meningkatkan daya saing dan meningkatkan akses pasar. 

 



 

 

 
 

2.2. Mutu dan Standar Mutu Jagung 

2.2.1. Mutu 

Proses didefinisikan sebagai integrasi sekuensial (berurutan) dari orang, 

material, metode dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna 

menghasilkan nilai tambah output untuk pelanggan. Suatu proses mengkonversi 

input terukur kedalam output melalui sejumlah langkah sekuensial yang 

terorganisasi (Nasution, 2005). Pengaturan terhadap segala interaksi dari berbagai 

proses produksi. Untuk kelancaran proses produksi dibutuhkan manajemen 

produksi yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber 

daya agar dihasilkan barang atau jasa yang tepat mutu (kualitas), tepat jumlah 

(kuantitas) dan tepat waktu dengan biaya yang rendah. 

Agribisnis, penanganan kegiatan mulai dari perencanaan usaha, 

penyediaan sarana dan prasarana, proses budidaya sampai penanganan hasil dan 

pemasarannya sebaiknya dilakukan secara terintegrasi dan saling menunjang. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen yang dapat merangkum faktor-

faktor alam, modal, tenaga kerja dan teknologi dengan faktor sarana dan prasarana 

yang mendukung pemasarannya. Kemampuan manajemen ini penting karena 

usaha tani bukanlah semata-mata hanya sebagai cara hidup. Lebih dari itu, usaha 

tani merupakan sebuah perusahaan. Jatuh bangunnya sebuah perusahaan salah 

satunya dipengaruhi oleh kemampuan manajemennya (Rahardi dkk, 2000). 

Pengendalian mutu (kualitas) merupakan bagian dari proses pengawasan 

dalam manajemen produksi. Proses pengendalian mutu dapat dilakukan melalui 

penerapan pascapanen yang baik sesuai dengan GHP. Permentan Nomor 

44/Permentan/OT.140/10/2009 menjelaskan bahwa “Penanganan pascapanen 

hasil pertanian asal tanaman yang baik GHP bertujuan untuk mempertahankan 

mutu dan meningkatkan daya saing hasil pertanian asal tanaman. Jagung sebagai 

produk pertanian juga wajib diberikan perlakuan GHP, mengingat komoditas 

jagung sudah menjadi kebutuhan bahan baku industri pakan yang memberikan 

persyaratan mutu tinggi untuk bisa bersaing dipasaran. Perlunya peran petani 

dalam pengembangan kegiatan pascapanen sehingga komoditas yang dihasilkan 

berdaya saing. 



 

 

 
 

2.2.2. Standar Mutu Jagung 

Mutu adalah sejumlah sifat karakteristik dari suatu komoditas yang mem- 

bedakan suatu produk dan mempunyai nilai pasti dan mencerminkan tingkat 

penerimaan konsumen. Sifat-sifat yang dimililiki suatu produk digunakan sebagai 

komponen mutu dalam standar mutu, hanya yang berkaitan dengan tingkat 

penerimaan konsumen dan untuk menentukan harga dalam perdagangan (Wisnu, 

2005).  

Di Indonesia, pada saat ini, standar mutu jagung yang dikeluarkan SNI No. 

01-3920-1995 dipakai untuk pengadaan pangan nasional.  

Standar mutu jagung menurut SNI No. 01-3920-1995 (Badan Standarisasi 

Nasional, 1995)  

Persyaratan kualitatif:  

 Bebas hama dan penyakit  

 Bebas bau busuk, asam atau bau asing lainnya  

 Bebas dari bahan kimia seperti insektisida dan fungisida  

Persyaratan kualitas mutu jagung tersaji pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Persyaratan Kuantitatif Mutu Jagung  

No Komponen  Mutu I Mutu II Mutu III Mutu IV 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kadar Air (% maks) 

Butir Rusak (% maks) 

Warna Lain (% maks) 

Butir Pecah (% maks) 

Kotoran  (% maks) 

14 

2 

1 

1 

1 

14 

4 

3 

2 

1 

15 

6 

7 

3 

2 

17 

8 

10 

3 

2 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1995) 

Kerusakan jagung akibat penanganan pasca panen yang salah dapat terjadi 

pada setiap tahapan kegiatan karena Jagung membutuhkan penanganan yang cepat 

setelah panen. Beberapa kegiatan pasca panen yang berpengaruh terhadap mutu 

jagung (Balai Penyuluhan dan  Pengembangan SDM Pertanian, 2015).  

Jagung berpotensi tercemar, terutama selama penanganan pascapanen. 

Terdapat beberapa sumber cemaran, yaitu cemaran mikrobiologi (infestasi 

serangga dan infeksi kapang) dan cemaran fisik (kotoran, debu, rambut jagung, 

ranting, kerusakan mekanis), yang lebih dominan dibandingkan dengan sumber 

bahaya yang lain. Infestasi serangga mengakibatkan biji menjadi rusak sehingga 



 

 

 
 

spora kapang penghasil mikotoksin mudah menginfeksi ke dalam jagung. 

Cemaran fisik biasanya berupa kotoran lain yang terikut ketika pengupasan, 

penjemuran serta pemipilan jagung, kaki pekerja ketika mengupas dan menjemur 

tongkol jagung. Kerusakan fisik lain yang diakibatkan oleh mesin pemipil, 

sehingga biji rusak dan rentan terhadap infestasi kapang yang dapat mencemari 

jagung (Somantri dan Miskiyah, 2012). 

Pengaruh kegiatan terhadap kualitas mutu jagung yang dihasilkan terdapat 

pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Kegiatan Pascapanen yang Berpengaruh Terhadap Kerusakan Jagung. 

Kegiatan Kadar air Butir Rusak Butir warna lain Kotoran 

Pemanenan 

Pengangkutan 

Pengeringan 

Pemipilan 

Tunda Panen 

Penyimpanan 

v 

- 

v 

v 

v 

v 

v 

- 

v 

v 

v 

v 

v 

- 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

Keterangan : 

V = Berpengaruh 

-  = Tidak berpengaruh 

2.2.3. Bentuk Kerusakan Biji Jagung 

 Menurut (Balai Penyuluhan dan  Pengembangan SDM Pertanian, 2015) 

terdapat parameter bentuk kerusakan pada biji jagung pada saat kegiatan 

pascapanen, antara lain : 

a. Rusak Fisik  

Berupa kerusakan endosferm, terutama disebabkan sering terjadinya 

perubahan kadar air, perubahan kadar air disebabkan oleh cuaca seperti panas, 

hujan, pergantian siang dan malam. Butir retak dalam proses selanjutnya dapat 

menjadi butir pecah, juga dapat disebabkan oleh proses pemipilan dengan 

menggunakan alat pemukul atau mesin perontok yang kurang sempurna.  

b. Rusak Bilogis  

Disebabkan oleh kegiatan selama penyimpanan seperti hama, jamur, dan 

mikroba. Padaserangan hama sebagian endosferm dimakan dan sisanya berupa 

butir berbentuk biji cacat. Biji cacat mudah mengalami oksidasi asam lemak, 

menghasilkan asam lemak bebas dan memberikan bau tidak enak. Hama tikus 



 

 

 
 

merupakan sumber kontaminasi jagung yang berupa bulu dan kotoran sehingga 

mutu jagung menjadi rendah  

c. Rusak Kimia  

Disebabkan adanya dekomposisi kimia selama penyimpanan, seperti 

penurunan kadar karbohidrat, protein, dan lemak karena metabolisme baik oleh 

serangga dan mikroba maupun oleh biji-bijian yang disimpan. Rusak kimia tidak 

dapat diamati secara visual. 

Standar mutu yang disyaratkan maka dilakukan beberapa pengujian 

diantaranya:  

a. Penentuan adanya hama dan penyakit, baru dilakukan dengan cara organoleptik 

kecuali adanya bahan kimia dengan menggunakan indera pengelihatan dan 

penciuman serta dibantu dengan peralatan dan cara yang diperbolehkan.  

b. Penentuan adanya rusak, butir warna lain, kotoran dan butir pecah dilakukan 

dengan cara manual dengan pinset dengan contoh uji 100 gram/sampel. 

Persentase butir-butir warna lain, butir rusak, butir pecah, kotoran ditetapkan 

berdasarkan berat masing-masing komponen dibandingkan dengan berat 

contoh analisa x 100 % . 

c. Penentuan kadar air biji ditentukan dengan moisture tester electronic atau “Air 

Oven Methode” metode untuk menentukan besaran kadar air dalam suatu 

bahan. Penentuan kadar aflatoxin adalah racun hasil metabolisme cendawan 

Aspergilus flavus, Aflatoxin disini adalah jumlah semua jenis aflatoxin yang 

terkandung dalam biji-bijian. 

 

2.3. Analisis Data Penelitian  

1.3.1. Check Sheet dan Diagram Kontrol 

Nasution (2005) berpendapat bahwa alat perbaikan kualitas dibedakan atas 

piranti yang menggunakan data numerik seperti check sheet, pareto chart, 

histogram, diagram pencar (scatter diagram), diagram perjalanan (run chart) dan 

piranti yang menggunakan data verbal seperti diagram alur (flow chart), 

brainstorming, diagram sebab akibat (fishbone diagram), diagram gabungan 

(affinity diagram) dan diagram pohon keputusan (decision tree diagram). 



 

 

 
 

Sedangkan teknik pengawasan kualitas secara statistic dapat dilakukan dengan 

metode diagram control. 

a. Check Sheet (Lembar Pemeriksaan) 

Check Sheet adalah suatu piranti yang paling mudah untuk menghitung 

seberapa sering suatu terjadi. Kertas piranti adalah piranti yang sederhana, tetapi 

teratur untuk pengumpulan dan pencatatan data (Hunt, 1993). Check sheet dapat 

didefinisikan sebagai lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang 

perlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan 

data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul  di lokasi 

kejadian. Data dalam check sheet baik berbentuk data kuantitatif maupun 

kualitatif dapat dianalisis secara cepat (langsung) atau menjadi masukan data 

untuk peralatan kualitas lain, misal untuk masukan data Pareto chart (Kusnadi, 

2011). 

b. Diagram-P 

 Grafik kendali atau diagram control merupakan salah satu statistik utama 

dalam melakukan pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan 

SQC (Statistical Quality Control). Pengendalian kualitas statistic atau Statistical 

Quality Contorl (SQC) adalah sekumpulan perangkat statistik yang berguna 

mengontrol agar proses produksi berjalan dengan stabil dan meningkatkan 

kemampuan produksi melalui pengurangan variasi hasil dari produksi 

(Montgomery, 1995). 

 Pengendalian kualitas statistic berhubungan dengan grafik kendali, dimana 

grafik kendali digunakan untuk mengendalikan proses sampel yang diperoleh. 

Menurut Ariani (1999), grafik kendali adalah grafik yang digunakan untuk 

menentukan apakah suatu proses berada dalam keadaan in control atau out 

control. Batas pengendalian yang meliputi batas atas (upper control limit) dan 

batas bawah (lower control limit) dapat membantu untuk menggambarkan 

performani yang diharapkan dari suatu proses yang menunjukan bahwa proses 

tersebut konsisten. 

 Grafik kendali yang membahas tentang sifat suatu produk disebut grafik 

kendali data atribut. Grafik kendali data atribut menunjukan karakteristik kualitas 



 

 

 
 

yang sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi (Nurkotimah 

dan Rozi, 2012). Bagan kendali-p adalah bagan kendali untuk melihat bagian 

karakteristik kualitas hasil produksi. 

1.3.2. SWOT dan AHP 

a.  SWOT 

Menurut Rangkuti (2006), analisis SWOT adalah analisis kondisi internal 

maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 

untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian 

terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, 

analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan 

(Threaths). 

Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu: 

1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT 

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns 

menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal 

(Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal 

(Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-

isustrategis yang timbul sebagai hasil titik pertemua antara faktor-faktor internal 

dan eksternal. 

2. Pendekatan Kuantitatif Analisa SWOT 

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui 

perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh (Pearce dan Robinson, 

1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. 

Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: a. Melakukan perhitungan 

skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot (c = 

a x b) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung skor (a) masing-masing point 

faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak 

boleh dipengaruhi atau mempengeruhi penilaian terhadap point faktor lainnya. 

Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang 

lazim digunakan adalah dari 1 sampai 5, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang 

paling rendah dan 10 berarti skor yang peling tinggi. b. Melakukan pengurangan 



 

 

 
 

antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan 

angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara 

perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y; c. 

Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT. 

 Langkah-langkah dalam Analisis SWOT : 

1. Proses pengambilan keputusan Strategis 

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis adalah keputusan 

yang jelas akan hal apa yang akan dilakukan. Proses pengambilan keputusan 

strategis ini erat hubunganya denga proses pengembangan visi dan misi, 

strategi dan kebijakan apa saja yang dimiliki perusahaan, sehingga keputusan 

yang diambil merupakan keputusan yang strategis sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

2. Penentuan tujuan yang spesifik 

Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan tujuan atau 

goal apa yang ingin dicapai. Penentuan tujuan atau goal harus bersifat jelas 

dan spesifik agar hasil analisis yang ditentukan memiliki arah yang jelas pula. 

Apabila penentuan tujuan jelas dan spesifik maka akan mempermudah 

organisasi atau perusahaan untuk menentukan strategi apa yang sesuai untuk 

pencapaian tujuan. Tujuan yang diambil diperoleh dari hasil 

pengidentifikasian faktor internal dan eksternal yang mendukung ataupun 

sebaliknya dalam proses pencapaian tujuan tersebut. 

3. Kesiapan yang memadai 

Hal ini dimaksutkan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan yang dimiliki 

oleh organisasi. Apakah tergolong dalam tingkatan yang memadai atau 

sebaliknya. Kesiapan yang memadai dalam hal ini, minimal memenuhi kriteria 

kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Sasaran ini merupakan 

kekuatan bagi faktor internal atau peluang bagi faktor eksternal. Sedangkan 

tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya tidak memenuhi kriteria 

kesiapan minimal, dapat dinyatakan sebagai kelemahan bagi faktor internal 

atau ancaman bagi faktor eksternal. 

 



 

 

 
 

4. Menentukan kriteria kesiapan 

Identifikasi mengenai kesiapan dari sisi faktor internal dan eksternal yang ada 

dalam organisasi atau perusahaan, langkah selajutnya menentukan kriteria 

kesiapan tersebut. Diperlukan kecermatan, kehati-hatian, pengetahuan, dan 

pengalaman yang cukup dalam proses ini. Apabila dilakukan dengan asal-

asalan maka ukuran yang diperoleh bukan merupakan ukuran kesiapan yang 

tepat.  

5. Memilih alternati langkah-langkah pemecahan persoalan 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah memilih alternatif langkah-langkah 

pemecahan persoalan. Langkah ini merupakan tindakan yan diperlukan untuk 

mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selain itu, juga 

dilakukan dengan mengoptimalkan semua fungsi yang telah dinyatakan siap. 

b. AHP 

AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah pendekatan pengambilan 

keputusan yang dirancang untuk membantu memilih solusi dari berbagai 

permasalahan multikriteria yang komplek dalam berbagai ranah aplikasi (Saaty, 

1993). Menurut Susilowati (2008), penggunaan AHP memberikan banyak 

keuntungan diantaranya sebagai berikut : 

1. Memberikan model tunggal yang mudah dipahami dan luwes untuk berbagai 

permasalahan yang terstruktur. 

2. Bersifat kompleksitas dan saling ketergantungan, dimana dalam pemecahan 

masalah dapat memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan 

system serta menengani saling ketergantungan elemen dalam system. 

3. Elemen suatu system yang berada dalam tingkatan yang berbeda dan kelompok 

unsure yang serupa dalam setiap tingkatan dapat disusun secara hirarki. 

4. Penetapan berbagai prioritas dapat memberikan ukuran skala objek dan 

konsistensi logis dan pertimbangan yang digunakan serta menuntun pada 

suatu taksiran menyeluruh kebaikan setiap alternatif. 

5. Memungkinkan memilih pilihan terbaik berdasarkan tujuan dan tidak 

memaksakan konsesus, tetapi mensistesis hasil yang representative dari 

berbagai penilaian yang berbeda. 



 

 

 
 

6. Memungkinkan memperluas definisi pada suatu persoalan dan memperbaiki 

pertimbangan dan pengertian melalui pengulangan. 

 Menurut Marimin (2004), AHP menyajikan kerangka komprehensif dan 

rasional untuk menata (structuring) problem keputusan, menyajikan dan 

mengkuantitatifkan elemen-elemen yang terlibat di dalam problem tersebut 

membuat keterhubungan antar elemen-elemen dengan sasaran (goal) umum dan 

untuk mengevaluasi solusi alternative, serta menyusun prioritas atau urutan 

kepentingan elemen-elemen yang dimaksud. AHP diimplementasikan dengan 

berdasarkan kepada sejumlah kriteria yang diberi skor bobot menurut kepentingan 

keberadaan dan pengaruh kriteria yang ada. 

 Kaidah dalam melakukan analisis AHP adalah sebagai berikut : 

1.   Identifikasi Faktor Penyebab 

 Faktor penyebab komunitas sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yakni 

: 1. Perilaku (Behavior), 2. Lingkungan (Environtment), 3. Pelayanan Kesehatan 

(Health Service) dan 4. Genetik (Heredity). 

2.   Penyusunan Hirarki 

 Hirarki adalah abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi 

interaksi antara komponen dan juga dampak-dampaknya pada sistem. Penyusunan 

hirarki atau struktur keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem 

atau alternatif keputusan yang teridentifikasi. 

3.   Penentuan Prioritas 

 Setiap kriteria dan alternatif harus melakukan perbandingan berpasangan 

(pairwaise comparison) yaitu membandingkan setiap elemen dengan elemen 

lainya pada setiap tingkat hirarki secara berpasangan sehingga didapat nilai 

tingkat kepentingan elemen dalam bentuk pendapat kualitatif. 

1.3.3. Daya Saing 

 Esterhuizen et al., (2008) mengatakan bahwa daya saing didefinisikan 

sebagai kemampuan suatu sektor industri atau perusahaan untuk bersaing dengan 

sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam lingkungan 

global selama biaya imbanganya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang 

digunakan. Produsen suatu komoditas memiliki keunggulan komparatif, memiliki 



 

 

 
 

biaya oportunitas (opportunity cost) yang relatif rendah, namun ditingkat 

konsumen ia tidak memiliki daya saing (keunggulan kompetitf) karena adanya 

distorsi pasar dan atau biaya transaksi yang tinggi. Atau hal sebaliknya juga dapat 

terjadi, karena adanya dukungan (campur tangan) kebijakan pemerintah suatu 

komoditas memiliki daya saing di tingkat konsumen padahal ia tidak memiliki 

keunggulan komparatif di tingkat produsen. 

Matriks Analisis Kebijakan / Policy Analysis Matrix 

 Metode Polycy Analysis Matrix (PAM) merupakan suatu alat analisis yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya 

pada sistem komoditas yang dikembangkan oleh Monkey dan Pearson (1989). 

Empat aktivitas yang terdapat dalam sistem komoditas yang dapat dipengaruhi 

terdiri dari tingkat usahatani, distribusi dari usahatani ke pengolah, pengolahan 

dan pemasaran secara keseluruhan dan sistematis. Isu-isu yang sering dibahas 

dalam PAM adalah 1). Apakah usahatanu memiliki dayasaing pada tingkat harga 

dan teknologi yang ada; 2. Dampak investasi publik dalam benuk pembangunan 

infrastruktur baru, serta terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani; 3). Dampak 

investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian. 

 Tiga tujuan utama dari metode PAM adalah 1). Menghitung tingkat 

keuntungan privat – sebuah ukuran daya saing usahatani pada tingkat harga pasar 

atau harga aktual, 2). Menghitung tingkat keuntungan sosial sebuah usahatani  

dihasilkan dengan menilai output dan biaya pada tingkat harga efisiensi (social 

opportunity cost); 3). Menghitung transfer effect, sebagai dampak dari sebuah 

kebijakan yang dilakukan (Monkey dan Pearson, 1989). 

Adapun tahapan dalam penyusuran tabel PAM adalah sebagai: 

1. Mengidentifikasi seluruh input yang digunakan dalam proses produksi. 

2. Mengalokasikan input tradable dan input non tradable. 

3. Menghitung harga bayangan input, output dan nilai tukar uang. 

4. Menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif dengan model PAM. 

 Model PAM digunakan untuk menganalisis keuntungan (privat dan sosial) 

dan saya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif) dengan. Tahapan analisis 

dalam PAM disajikan pada Tabel 2.8. 



 

 

 
 

Tabel 2.8. Tabel Policy Analysis Matrix 

No Keterangan 

Penerimaan  Biaya 

Keuntungan 
Output 

Input Input 

Tradeable Nontradeable 

1 Harga Privat A B C D 

2 Harga Sosial E F G H 

3 Dampak Kebijakan I J K L 

Sumber : Monkey dan Pearson (1989) 

Keterangan : 

Keuntungan Privat/Privat Profitability (D) = (A) – (B+C) 

Keuntungan Sosial/Sosial Profitability (H) = (E) – (F+G) 

Transfer Output/Output Transfer (I) = (A) – (E) 

Transfer Input/Input Transfer (J) = (B) – (F) 

Rasio Biaya Privat/Privat Cost Ratio (PCR) = C / (A-B) 

 

 Analisis PAM dapat digunakan pada sistem komoditas dengan berbagai 

wilayah, tipe usahatani dan teknologi. Tabel 2.8. memberi gambaran bahwa PAM 

terdiri dari tiga baris, dimana baris pertama adalah perhitungan dengan harga 

privat yaitu harga yang diterima petani, baris kedua merupakan perhitungan harga 

sosial (harga bayangan) yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai 

ekonomis yang sesungguhnya bagi unsur biaya maupun hasil, dari dua 

perhitungan tersebut masing-masing dihitung keuntungannya. Keuntungan 

merupakan perbedaan antara penerimaan dan biaya. Perbedaan perhitungan antara 

harga privat dengan harga sosial disebabkan terjadinya kegagalan pasar atau 

masuknya kebijakan pemerintah yang terletak pada baris ketiga. Jika kegagalan 

pasar dianggap faktor yang tidak begitu berpengaruh, maka perbedaan tersebut 

lebih banyak disebabkan adanya kebijakan yang dapat dianalisis (Monkey dan 

Pearson, 1989). 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.4. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran 

2.4.1. Penelitian Terdahulu     

Secara ringkas kajian penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.9.  

Tabel 2.9. Matrik Penelitian Terdahulu : 

No Peneliti Objek Penelitian Metodologi Hasil Penelitian 

1. Cahyani dkk, 

(2015) 

Pengendalian Mutu Salak 

Pondoh Melalui 

Penerapan Teknologi 

Pascapanen di Kabupaten 

Sleman 

Model analisis 

yang digunakan 

adalah checklist 

dan grafik 

pareto chart 

Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

petani salak pondoh 

sudah melaksanakan 

teknologi pascapanen 

sesuai GHP namun 

belum optimal. 

2. Mohamad 

dkk, (2016) 

Strategy of Corn 

Agribusiness 

Development in Ampana 

Tete Sub District of Tojo 

Una-Una Regency 

Model analisis 

menggunakan 

analisis SWOT 

Hasil analisis SWOT 

strategi yang tepat 

dalam upaya 

pengembangan  dengan 

menggunakan atau 

mengadopsi teknologi 

pertanian yang tepat. 

3. 

 

Antriyandarti 

dan Ani 

(2017) 

Pengembangan Kawasan 

Agribisnis Jagung dan 

Mangga Di Kabupaten 

Blora 

Metode analisis 

PAM (Policy 

Analysis 

Matrix) 

Berdasarkan analisis 

PAM (Policy Analysis 

Matrix) usaha tani 

jagung dan Mangga di 

Kabupaten Blora 

memiliki daya saing. 
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2.4.2. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian yang akan dilakukan tersaji dalam Gambar 2.2.  

Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan 

 

   Penanganan pascapanen 

 

 

Analisa dan evaluasi pascapanen    Penetapan prioritas strategi    Dayasaing jagung  

            Pengembangan pascapanen jagung   

        Petani                     

(wawancara,kuisioner)             AHP 

                  (Analytical Hierarchy Process)            Usaha Tani Jagung 

                   

       Sampel jagung                       

            Kriteria dan alternative:  

       1.Aspek pascapanen 

Identifikasi Penerapan GHP          2.  Aspek Teknologi                

 jagung  dengan check sheet                    3.  Aspek Pemerintah      PAM (Policy Analysis Matrix) 

       4.  Aspek kelembagaan      

                 

SWOT : -  Internal           Penetapan strategi prioritas                

               - Eksternal     pengembangan pascapanen jagung        Daya saing usaha tani  

(Kompetitif dan Komparatif) 

Perumusan strategi pascapanen                 jagung 

 

 

Strategi Pengembangan Mutu Pascapanen Jagung Berbasis Good Handling Practices 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis 


