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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pemakaman merupakan layanan jasa yang dibutuhkan oleh setiap 

orang, karena kematian adalah hal yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap 

pribadi. Data Statistik Indonesia menyebutkan angka kematian di DKI 

Jakarta mencapai 24,79 pada tahun 2011 (Statistic Indonesia, 2011). 

Berdasarkan data statistik, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun 

ke atas) di Jakarta terus mengalami peningkatan, dari 1,5% pada tahun 

1990, menjadi 2,2% pada tahun 2000. Pada tahun 2006, proporsi penduduk 

usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23%. Data tersebut relevan 

dengan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, di mana Ketua 

Lembaga Demografi FEUI Sri Moerningsih Adioetomo pernah 

memperkirakan jumlah penduduk berusia lebih dari 65 tahun naik menjadi 

8,5% pada 2025 mendatang (Bataviase, 2011). 

Selain itu, dengan ditambah permasalahan kepadatan penduduk di 

DKI Jakarta yang mencapai 13.004 jiwa/km
2  

(per Desember 2010), 

cenderung menjadi masalah bagi pemerintah DKI Jakarta dalam 

menyediakan lahan kosong untuk dijadikan pemakaman. Ketersedian 

lahan untuk pemakaman di Jakarta sudah semakin kritis. DKI Jakarta 

dengan luas wilayah sekitar 65.000 hektar, saat ini hanya memiliki 575 

hektar lahan pemakaman yang sudah terpakai hingga 80 %. Setiap 
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bulannya, sekitar 2 hektar lahan pemakaman terpakai karena tingkat 

kematian mencapai 110 orang/hari (Fokus Indosiar, 2011). 

Untuk itulah pada perkembangannya, pemakaman mulai dijadikan 

juga sebagai bisnis investasi oleh para pemilik modal menjadi suatu usaha 

yang menguntungkan dan cukup menjanjikan, dengan pemikiran untuk 

pembelian tanah yang akan dijual sebagai penyediaan tempat 

peristirahatan terakhir yang nyaman dan menyenangkan. Adanya konsep 

perubahan dengan mendirikan pemakaman yang terhindar dari suasana 

angker dan menyeramkan,  pemakaman mulai di design sedemikian rupa 

dengan berbagai fasilitas demi menjaring pembeli ataupun pelanggan 

(Obyektif, 2011). Pada penelitian ini, Peneliti memilih San Diego Hills 

Memorial Park & Funeral Homes. 

 San Diego Hills Memorial Park & Funeral Homes merupakan 

pemakaman baru di daerah Karawang dengan luas 500 hektar (beroperasi 

sejak Oktober 2006). Pemakaman ini memiliki konsep taman memorial, 

yang diperuntukkan sebagai pemakaman keluarga, dengan mengambil 

model taman pemakaman yang terkenal di dunia “Forest Lawn Memorial 

Park” di Amerika Serikat.  Pemakaman ini tidak lagi terkesan dengan 

suasana yang menakutkan melainkan menjadi suatu suasana yang sangat 

nyaman dan menyenangkan bagi para pengunjungnya. 

Hal ini terbukti dengan adanya taman-taman yang begitu asri dan 

hijau dilengkapi dengan danau seluas 8 (delapan) hektar yang dapat 

diarungi dengan perahu, chapel, restaurant, mini mart, florist and gift 
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shop, gedung konvensi serba guna, kolam renang, lapangan basket, dan 

sebagainya. Selain itu, San Diego Hills Memorial Park & Funeral Homes 

memiliki sistem pengaturan (management) yang sangat tertib, terbukti 

dengan tidak adanya pungutan-pungutan liar seperti uang kebersihan. (San 

Diego Hills, 2011). Dalam penelitian ini juga, ditemukan beberapa 

pemakaman lain yang khususnya berlokasi di sekitar Karawang, seperti 

Taman Memorial Graha Sentosa serta Taman Kenangan Lestari Memorial 

Garden. Berikut adalah tabel perbandingan diantara ketiga pemakaman 

yang berlokasi di daerah Karawang: 

 

Tabel 1.2 Perbandingan Pemakaman-pemakaman di daerah Karawang 

San Diego Hills Memorial Park & 

Funeral Homes 

Taman Memorial Graha Sentosa Taman Kenangan Lestari 

Mulai beroperasi sejak Oktober 2006 Didirikan pada akhir tahun 2003 Didirikan pada tanggal 26 Juli 

1990 

Seluas 500 hektar Seluas 200 hektar Seluas 150 hektar  

Konsep pembangunan pemakaman Barat 

dan Timur 

Fengshui dengan konsep pembangunan 

memperhatikan ruang terbuka 

Fengshui ideal, taman yang 

nyaman dan asri  

Karawang Barat 2 km. 46, jalan tol 

Jakarta-Cikampek 

Kampung Kaligandu, Teluk Jambe, 

Karawang 

Lokasi strategis 45 menit dari 

Jakarta 

PT Lippo Karawaci Tbk Anak usaha Grup Artha Graha PT Alam Hijau Lestari, didukung 

oleh NV Multi Corporation 

Berhad Malaysia 

Pemakaman bagi semua agama, Kristen, 

Katholik, Buddha, Islam 

Pemakaman dan jasa layanan untuk 

Kristen/Katholik, Islam, Buddha 

Pemakaman Buddha, Kristen, 

Katholik 

Keamanan 24 jam Keamanan 24 jam Keamanan 24 jam  

Harga lahan mulai Rp 3.000.000 Harga lahan mulai Rp 16.000.000 Harga lahan mulai Rp. 3.000.000 

Restaurant, gedung pertemuan, kapel, 

musala, danau buatan, dan kolam renang 

untuk bermain 

Tersedianya tempat upacara Adanya kapel dan kelenteng 

Sumber: 

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/05/11/EB/mbm.20090511.EB130290.id.html 
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Oleh sebab itu diperlukan peran Marketing Communication melalui 

penggunaan marketing communication tools (Kotler, 2009) dalam 

mempromosikan tanah pemakamannya sehingga dapat memenangkan persaingan 

di antara pemakaman lain yang menjadi pesaingnya. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Promosi adalah suatu proses komunikasi yaitu menyampaikan suatu pesan 

kepada konsumen terhadap suatu produk yang akan diperkenalkan oleh suatu 

perusahaan. Menurut Kotler dan Amstrong (2007, 48) promosi merupakan 

kegiatan berkomunikasi yang bersifat membujuk dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendorong atau menarik calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang 

dipasarkan. Lebih lanjut, menurut Kottler (2009, 513), kegiatan promosi 

produk/jasa dapat dikelompokan menjadi tujuh macam kegiatan dari marketing 

communication tools, yaitu melalui advertising, sales promotion, personal selling, 

direct & interactive marketing, word of mouth marketing, event & experiences 

dan public relations & publicity.   

Dalam penelitian ini, produk yang dipasarkan San Diego Hills Memorial 

Park & Funeral Homes adalah tanah pemakaman serta jasa pelayanan 

pemakaman. San Diego Hills Memorial Park & Funeral Homes membagi 

penjualan mereka kedalam dua kelompok besar; at-need, penawaran kepada 

mereka yang memang membutuhkan pada saat adanya kematian, dan pre-need, 
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penawaran kepada mereka yang belum membutuhkan pada masa sekarang 

(digunakan pada masa depan).  

Menawarkan dan menjual pemakaman bukanlah hal yang mudah, tidak 

sama dengan menawarkan produk-produk lainnya. Pemakaman berbeda dengan 

produk lainnya karena merupakan suatu produk yang dianggap tabu atau aneh jika 

dipasarkan kepada masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang ditawarkan 

untuk membeli pemakaman akan cenderung merasa tersinggung atau bahkan 

cenderung marah karena mereka merasa didoakan cepat mati (pre-need), kecuali 

mereka memang membutuhkan pada saat itu, seperti contohnya ada keluarga atau 

kerabat yang meninggal (at-need) sehingga hal ini tidak bisa ditolak lagi (San 

Diego Hills, 2011). Hal inilah yang menjadi tantangan bagi San Diego Hills 

Memorial Park & Funeral Homes untuk menjalankan usaha promosi yang 

menarik. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana penggunaan 

Marketing Communication Tools dalam promosi pemakaman San Diego Hills 

Memorial Park & Funeral Homes?” 
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I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

penggunaan Marketing Communication Tools dalam promosi pemakaman San 

Diego Hills Memorial Park & Funeral Homes. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

1) Akademis 

Untuk mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan terutama 

Intergrated Marketing Communication (IMC) dalam perusahaan serta 

peran dan kegunaannya dalam perusahaan tersebut. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan pelaksanaan promosi pada khususnya. 

2) Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukkan (input) bagi perusahaan San Diego Hills Memorial Park & 

Funeral Homes dalam melakukan pelaksanaan promosi yang baik.  

3) Sosial 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya peran IMC 
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didalam suatu perusahaan melalui marketing communication tools 

dalam mempromosikan tanah pemakamannya untuk memenangkan 

persaingan di antara para perusahaan pesaingnya.  

 

I.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai objek/benda yang diteliti oleh Peneliti. 

Dalam hal ini adalah San Diego Hills Memorial Park & Funeral 

Homes. Bab ini berisikan mengenai company profile, visi dan misi, 

serta gambaran singkat dari San Diego Hills Memorial Park & 

Funeral Homes, dan struktur organisasi San Diego Hills Memorial 

Park & Funeral Homes.  

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi mengenai sejumlah konsep yang digunakan oleh 

Peneliti sebagai dasar penelitian dan penjabaran yang berkaitan 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.  

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian, pendekatan yang digunakan selama penelitian, dan 

analisis data di dalam penelitian ini. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Peneliti serta fakta-fakta yang telah didapatkan selama penelitian, 

yaitu berupa hasil pengumpulan data dari permasalahan yang 

dibahas, dan analisis pembahasan secara mendalam mengenai 

objek penelitian. Di dalam bab ini juga akan terlihat hasil akhir 

dari penelitian yang sudah dilakukan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan Peneliti kepada perusahaan baik sebagai perbaikan atau 

koreksi bagi perusahaan maupun sebagai peningkatan kualitas. 

Saran juga diberikan sebagai bentuk rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan bagian promosi. 




