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ABSTRAKSI
Iklan merupakan salah satu instrumen pemasaran modem yang aktifitasnya
didasarkan pada konsep komunikasi. Karena merupakan bentuk komunikasi maka
keberhasilannya dalam mendukung program pemasaran merupakan pencerminan dari
keberhasilan komunikasi. Sedangkan iklan melalui media televisi menjadi altematif
pilihan yang menarik, di samping jangkauannya yang luas, juga sangat mendukung
pembentukan citra merek suatu produk atau perusahaan.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa pengaruh iklan terhadap citra
merek (brand image) deteIjen Surfpada media televisi melalui tanggapan penonton
terhadap elemen-elemen iklan deteIjen Surf: elemen-elemen tersebut antara lain :
pictures (gambar), word~ (kata-kata yang terlihat dalam iklan), music, voices (kata
kata yang terdengar dalam ikIan), colours (komposisi warna yang dipakai dalam
iklan), dan movements (gerakan pada tayangan iklan).
Pengambilan sampeJ menggunakan teknik accidental dan purposive sampling.
Kepada 200 responden yang pemah melihat iklan deteIjen Surf episode "Rumah
Baru" di televisi diberikan serangkaian pertanyaan sehubungan dengan tanggapan
mereka terhadap iklan tersebut dan sejauh mana brand image deteljen Surf menurut
mereka.
lawaban yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis linier
berganda sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y = 0,705 + 0,105 (.XI) + 0,069 (.Xl) + 0,015 (.X3) + 0,292 OC4) + 0,169 (X~)
+ 0,163 (X.,)
Hasil pengujian dengan menggunakan uji F, menunjukkan bahwa iklan yang
meliputi Pictures (Xl), Words (X2), Musics (X3), Voices (X4), Colours (Xs), dan
Movements (x,,) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap brand image
deteljenSurfkarenaFlritung(51,36) > Ftabel(2,lO).
Besamya kontnDusi variabel-variabel iklan yang meliputi Pictures (Xl), Words (X z),
Musics (X), Voices ~), Colours (Xs), dan Movements (X;,), secara simultan
(bersama-sama) terhadap brand image deteIjen Surf sebesar 61,5 %, sedangkan
sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh variabel-variabellain di luar model.
Sehingga disarankan dalam membuat iklan di masa yang akan datang,
perusahaan dapat lebih memperhatikan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh
paling besar terhadap brand image produk yang diiklankan agar lebm menarik
perhatian pemirsa. Begitu juga dengan variabel yang mempunyai pengaruh lebih
kecil, perusahaan diharapkan juga memberikan perhatian agar dapat lebm mendukung
pesan dari iklan yang ditayangkan.
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