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Abstract
A The Covid-19 pandemic has had a tremendous impact on various sectors, especially the economic sector, properti
companies have also felt the impact of the Covid-19 outbreak, in this study the extent to which the use of E-Marketing is
for the sustainability of the Properti company in the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative method with a
phenomenological approach. This research proves that the implementation of e-marketing through the marketplace
carried out by properti entrepreneurs is in accordance with the procedure besides that e-marketing has a positive impact
amid the Covid-19 pandemic on the economic resilience of companies in Pekalongan City by continuing to carry out the
production process but still obeying the rules of Social Distancing. The use of e-marketing through the marketplace is
deemed necessary to be implemented especially in the midst of the Covid-19 pandemic so that business activities can
continue and generate economic value.
Keywords: E-Marketing; Propeti, Covid-19.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sektor, khususnya sektor perekonomian,
perusahan properti juga merasakan dampak dari wabah Covid-19, dalam penelitian ini melihat sejauh mana
pemanfaatan E-Marketinguntuk keberlangsungan perusahan Propreti di pandemiCovid-19. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi e-marketing
melalui marketplace yang dilakukan oleh para pengusaha properti sudah sesuai prosedur selain itu e-marketing
memberikan dampak positif ditengah pandemi Covid-19 pada ketahanan ekonomi perusahaan di Kota Pekalongan
dengan tetap melakukan proses produksi namun tetap mematuhi aturan Social Distancing dimana Penggunaan emarketing melalui marketplace dianggap perlu untuk diterapkan apalagi di tengah Pandemi Covid-19sehingga
kegiatan usaha tetap berjalan dan menghasilkan nilai ekonomi.
Kata Kunci: E-Marketing; Propeti, Covid-19.

1. Pendahuluan
Wabah Covid-19 kini menjadi pandemi global
setelah diumumkan oleh Badan Kesehatan
Dunia dan penyebaran yang begitu cepat
menjadikan Covid -19 sebagai topik utama di
berbagai negara. Tidak terkecuali di Indonesia
jumlah positif terinfeksi Virus Corona atau
Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Untuk
pencegahan penularan atau memutus penyebaran
covid 19 adalah ; dengan menjaga jarak dan
memakai masker (Ausrianti, dkk, 2020) , dampak dari
pencegahan tersebut perusahaan propeti tidak dapat
melakukan pameran atau open hoause dimana pola
tersebut dapat meningkatkan penjualan. Bentuk
Pemasaran yang di gunakan oleh industry
perumahan saat ini harus berubah, dimana harus bisa
mendekat /memberikan
informasi kepada
konsumen Bukan hanya itu dampak Covid-19 ini
juga mengubah perilaku bisnis pelaku usaha

didalam
menjalankan
usahanya.
meskipun
dampak dari Covid-19 ini sangat dirasakan
berbagai sektor industri namun tidak berarti
pelaku
properti
harus
berhenti
dalam
menjalankan usahanya. Akan tetapi perusahan
property masih
bisa
berupaya
tetap
menjalankan usahanya dan memasarkan melalui
sistem online (e-marketing) dimana hal ini tidak
akan melanggar aturan pemerintah terkait aturan
social
distancing. Melalui peranan teknologi
kegiatan usaha dan pendistribusian barang masih
bisa dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan
agar usaha properti tidak berhenti begitu saja
. Ada Norma baru bagi pelaku bisnis di kala
mengahadapi
pandemi
Covid-19
yang
mengharuskan pelaku usaha untuk melek
teknologi. Hal ini juga nantinya akan berlaku
pasca Covid-19 yang mengharuskan pelaku
properti recovery bahkan
untuk
beradaptasi
dengan norma baru yang mengharuskan
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bersinggungan
dengan
teknologi.Kemajuan
teknologi saat ini mendorong
manusia
untuk
melakukkan kegiatan yang lebih cepat dan
mudah. Kemajuan
tersebut
tampak
pada
bidang
telekomunikasi.
Adanya
kemajuan
telekomunikasi ini membuat hubungan antar
manusia dalam hal komunikasi menjadi tanpa batas
dan tanpa hambatan terutama adalah jarak.
Internet merupakan kemajuan salah satu dalam
bidang teknologi komunikasi yang tumbuh begitu
pesatnya. Internet memberikan manfaat kemudahan
dalamkomunikasi
dan memiliki kepentingan
tertentu. Adanya revolusi teknologi informasi (TI)
dan komuniksi selalu berubah-ubah dari hari ke
hari, hal ini juga merubah cara orang
melakukan bisnis saat ini.Dimana era digital mampu
menjadi
poin
krusial untukseluruh aktivitas
manusia yang dapat mendukung aktivitas bisnis.
Hal ini merupakan indikator yang bisa
mempengaruhi pada laju naiknya biaya pemasaran
digital
dan
penjualan
smartphone
yang
menyediakan kemudahan pelayanan Pada tahun
2008, penduduk yang menggunakaninternet di
seluruh dunia telah mencapai
1.565.000.000
orang atau 23, 3 persen dari jumlah penduduk di
seluruh dunia yang menggunakan akses internet
untuk keperluan tertentu. Selain itu mengungkapkan
penggunaan internet dalam data Facebook, 74%
pengguna internet di Indonesia menggunakan
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perangkat mobile(utomo).Teknologi yang semakin
tumbuhnya, dunia digital dan internet yang
semakin majutentu juga dapat memberikan efek
pada dunia pemasaran. Hal ini juga berpengaruh
pada Tren pemasaran di dunia beralih dari yang
semula konvensional (offline)menjadi digital
(online). Strategi digital marketing ini dianggap
lebih prospektif karena memungkinkan para calon
pelanggan
potensial
untuk
memperoleh
segalamacam informasi mengenai produk dan
bertransaksi melalui internet. Perkembangan
handphone (HP) yang semakin baik maka semakin
berkembang pula system operasi yang di gunakan
seperti Android. Pemanfatan HP yang sudah
sedemikian
merambah hampis semua sector
kehidupan masyarakat , hal ini dapat menjadi media
pemasaran (e-marketing) , bagaimana setiap orang
yang memiliki HP dapat melihat propeti yang
ditawarkan .

2. Pembahasan
Perancangan e-marketing
berbasis system operasi
Android dimualai dengan; Usecase Diagram digunakan
untuk menggambarkan interaksi antara user
dengan perangkat lunak. Pada aplikasi system pemasaran
perumahan berbasis android ini, user dapat memilih
berbagai menu yang sudah disediakan yang berkaitan
dengan perumahan. Activity Diagram sebagai berikut:

Gambar 1;Usecase Diagram Sistem Pemasaran
Perumahan Berbasis Android
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Untuk alur diagram di bawah ini akan menunjukkan alur dari sistem, termasuk tindakan utama dan titik
keputusan. Aktivitas sistem dari aplikasi ini didokumentasikan ke dalam;

Gambar 2.Activity Diagram Menu Site Plan Perumahan

Gambar 3. Activity Diagram Menu LokasiPerumahan
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Gambar 4.Activity Diagram Menu TipeRumah

Gambar 5. Activity Diagram Menu Data Konsumen

Gambar 6.Activity Diagram Menu TentangAplikasi
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Gambar 7. Class Diagram
Sequence Diagram mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat
interaksi. Berikut adalah sequence diagram dari aplikasi ini:

Gambar 8. Sequence Diagram Menu Site Plan Perumahan
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Gambar 9. Sequence Diagram Menu LokasiPerumahan

Gambar 10. Sequence Diagram Menu TipeRumah
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Gambar 11. Sequence Diagram Menu Data Konsumen

Gambar 12.Sequence Diagram Menu
TentangAplikasi

Gambar 13.Sequence Diagram Menu Keluar
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3. Kesimpulan
Berdasarkan hasil
dari pembahasan program,
aplikasi sistem pemasaran perumahan berbasis
android telah berhasil dibuat. E-Marketing dapat
dilaksanakan, beberapa keuntungan di dapat dari
hasil program aplikasi berbasis android ini ;
berikut:
Menggunakan App sehingga bisa memberikan
tampilan yang menarik dan sesuai keinginan.
Dapat mempermudah tenaga pemasaran dalam
memasaran perumahan dan memberikan data pada
konsumen.
Menjadi penganti brosur atas propeti yang di
tawarkan tampilan data yang lebih menarik.
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