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(Pembimbing Utama) 

Sapi potong merupakan salah satu ternak ruminansia yang mempunyai 

kontribusi terbesar sebagai penghasil daging, serta untuk pemenuhan kebutuhan 

pangan khususnya protein hewani. Purworejo sendiri bisa di katakan kekurangan 

pemasok daging sapi,maka dari itu Berkah Setia Farm menjadi salah satu 

pemasok daging di kabupaten Purworejo. Berkah Setia Farm memiliki beberapa 

jenis sapi potong diantaranya yaitu sapi peranakan ongole(PO),simental dan 

limousin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

(BCS) Sapi Peranakan Ongole dengan harga jual, mengetahui keeratan hubungan 

bobot badan Sapi Peranakan Ongole dengan harga jual. Manfaat memberikan 

informasi keeratan hubungan BCS, bobot badan, dan harga jual Sapi Peranakan 

Ongole kepada pembaca. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 September-31 

Desember 2021 di Berkah Setia Farm yang berada di Gesikan, Depokrejo, 

Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Alat yang dibutuhkan 

untuk penelitian adalah alat bantu garuk sapi. timbangan berat badan, dan alat 

tulis (buku dan bolpoin).Adapun bahan yang diperlukan adalah 19 ekor Sapi 

Peranakan Ongole jantan kisaran umur 2-6 tahun dan aplikasi SPSS 25. 

Pengambilan data ada 2 macam yaitu penimbangan bobot badan aktual dan 

penilaian BCS. Pengambilan data BCS dilakukan pada pukul 11.00 setelah itu 

langsung dilakuan penimbangan. Hubungan BCS dengan harga jual memiliki 

keeratan dengan nilai koefisien korelasi yaitu 0,961. Hubungan antar bobot badan 

dengan harga jual juga memiliki keeratan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,984. Bobot badan sangat berhubungan dalam menentukan harga jual, semakin 

tinggi bobot badan maka semakin tinggi pula harga jual sapi tersebut. Begitu 

halnya kondisi tubuh/BCS semakin baik skor BCS maka semakin tinggi harga 

jual. Sapi peranakan ongole di Berkah Setia Farm di jual dengan cara melihat 

bobot badan. Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 


