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Carilah suatu jurnal  internasional (English journal)  terbaru dan lengkap (tahun 2009 

keatas) tentang Corporate Strategy  untuk Peternakan atau produk Peternakan atau produk 

olahan Peternakan/Pangan. Buat Summary  dengan menjawab secara lengkap semua 

pertanyaan berikut ini : 

1.  Jelaskan Jurnal yang didapatkan tsb. yg meliputi : 

a) Judul Jurnal Internasional 

b) Nama Jurnal, Volume, Halaman 

2.  Apa pentingnya lingkungan perusahaan dengan penerapan Srategi corporate? 

3. Bagaimana hubungannya Strategi corporate dengan pola penggunaan sumber daya? 

4. Melalui strategi corporate, performan perusahaan bagaimana yang ingin dicapai? 

5.  Bagaimana perusahaan meningkatkan performans melalui Strategi curporate? 

6. Keunggulan persaingan apa yang ingin dicapai dengan srategi corporate ini ? 

7. Apakah strategi corporate ini mengunakan sasaran pasar tunggal atau diversfikasi ke        

    pasar-pasar yang lain? 

8. Bagaimana hak untuk mengontrol perusahaan dalam strategi corporate ini ? 

9.  Buat kesimpulan,  apa yang disebut dengan Corporate Strategy  menurut jurnal tsb.? 

10. Apakah Strategi  Corporate sudah diterapkan di sektor peternakan   Indonesia ? Beri  

       contohnya!! 

11.Summary dipresentasikan!! 

12. Susun dalam bentuk dua laporan Tugas yang isinya Cover, Summary (jawaban dari  10  

      pertanyaan), copy jurnal,  dan print out power point ini !  

 

 

 

 

Presentasi  Tugas ini pada kuliah berikutnya!!!!! 
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Cara mencari jurnal: 
 

1. Buka web google scholar. 

2. Ketik Google schoolar journal : emarketing and beef cattle 

3.   Ketik Google schoolar journal :e-commerce and processing milk or cheese 

4. Download  jurnal yang lengkap  (Full Text)!! 

5. Setiap kelompok mencari dua jurnal  tentang peternakan dan produk olahan 

peternakan. 

6. Judul jurnal tidak boleh sama. 

7. Jurnal yang judulnya sama harus di drop salah satu !! 

8. Kumpulkan Laporan tugas dengan susunan : Cover, Summary (jawaban lengkap dari 

8 pertanyaan), copy jurnal,  dan print out power point. 


