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ABSTRAK 
 
 
 

Iklan yang ditayangkan di media publik seperti televisi merupakan 
bentuk kegiatan promosi berkaitan langsung dengan khalayak sebagai audiens 
sekaligus sebagai objek promosi. Sebagai sebuah sarana promosi iklan selalu 
berusaha untuk menarik perhatian khalayak dengan pesan-pesan menarik dalam 
bentuk audio dan/atau visual. Sedangkan khalayak luas sebagai audiens memiliki 
peran aktif untuk memilih pesan-pesan mana yang akan diterima. Audiens juga 
terdiri dari berbagai macam latar belakang yang memiliki perbedaan dalam 
perilaku termasuk perilaku memilihnya.  

Peneliti tertarik untuk meneliti preferensi audiens terhadap elemen-
elemen iklan TVC produk Teh Pucuk Harum 2013. Sehingga perumusan masalah 
yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana preferensi audiens 
terhadap tiap – tiap elemen yang ada di dalam iklan TVC produk Teh Pucuk 
Harum 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana preferensi 
audiens terhadap tiap - tiap elemen dalam iklan TVC  produk Teh Pucuk Harum 
2013.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Selective 
Influence berkenaan dengan khalayak aktif , komunikasi periklanan, dan 
preferensi audiens. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Penarikan sampel menggunakan teknik multi stage cluster 
random sampling. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan 
instrumen berupa kuesioner dan didukung dengan teknik wawancara probing. 

Hasil penelitian ini adalah ditemukan pola preferensi yang berbeda-
beda pada audiens dengan berbagai status usia terhadap elemen-elemen iklan 
TVC Teh Pucuk Harum 2013. Selain itu item-item pada elemen iklan TVC Teh 
Pucuk Harum yang paling dominan dipilih oleh responden adalah slogan “Rasa 
Teh Terbaik ada di Pucuknya!” pada elemen written word dengan prosentase 
sebesar 62%. Elemen gambar  yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu 
item “Wajah ketiga ulat menunjukkan ekspresi gembira dengan mata berbinar dan 
mulut menganga” dengan prosentase sebesar 31%. Elemen spoken word yang 
paling banyak dipilih oleh responden adalah item “Apapun, demi pucuk!” dengan 
prosentase sebesar 24%. Elemen music dan sound effect yang paling banyak 
dipilih oleh mayoritas responden adalah item “sound effect suara burung bersahut-
sahutan diiringi dentingan bernuansa harpa” dengan prosentase sebesar 33%. 
Elemen warna yang paling banyak dipilih oleh responden adalah warna hijau tua 
dengan prosentase sebesar 32%. Sedangkan elemen movement yang paling 
banyak dipilih oleh responden adalah elemen movement “Daun Teh di pucuk 
dahan tumbuh dengan cepat” dengan prosentase sebesar 28%.   
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