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Abstrak : 

TUJUAN PENELITIAN, adalah menganalisis dan implementasi sebuah aplikasi E-
Marketing bagi PT. Sari Indah Jaya guna memberikan kemudahan dalam mengakses 
informasi melalui fasilitas yang ada dan dalam hal berkomunikasi secara online dengan 
calon pembeli, sehingga dapat menghemat biaya pemasaran. Adapun tujuan lainnya dari 
penulisan skripsi ini bagi kelompok kami, adalah  sebagai salah satu syarat studi strata 
satu 
METODE PENELITIAN, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
menggunakan metode SOSTAC® yang terdiri dari Situation Analysis, Object, Strategy, 
Tactic, Action dan Control.tidak lupa agar penelitian ini tidak bersifat subjectif maka 
penulis juga menganalisis hasil wawancara dari PT. Sari Indah Jaya, dan juga membuat 
kuesioner untuk mengetahui kebutuhan dari calon customer. 
HASIL YANG DI CAPAI adalah sebuah website E-Marketing B2C yang dapat 
mendukung proses pemasaran PT. Sari Indah Jaya. Hal tersebut dapat membantu PT. 
Sari Indah Jaya untuk memperluas pemasarannya dan penghematan biaya. 
SIMPULAN, dengan menggunakan website E-Marketing yang dibuat akan dapat 
mengoptimalkan kegiatan pemasaran dan juga diperkirakan dapat mengurangi biaya 
pemasaran perumahan Permata Sari Indah pada PT. Sari Indah Jaya. 

 
Kata Kunci : Analisis dan Implementasi, SOSTAC®, E-Marketing. 
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