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INTISARI 


Iklan adalah salah satu samoa komunikasi pemasamn, Penampilan iklan di 
media tertentu dlharapkan dapat mempertgaruhl minat pembehan konsumcn. 

PT UnHever Indonesia perlu mengetahul bagairnana tanggapan konsumen dan 
seberapa bcsar mina1 pembelian konsumen terhadap sahun mula DOVE di 
Surabaya. 

PeneHtian in1 dirnaksudk.:!r! untuk menganalisis pengaruh tanggapan konsurnen 
Icrhadap iklan sabun mule. DOVE (benlule padal). Yang dimaksud dengan 
tanggapan terhadap iktan dalam penelil:ian ini adalah penilaian konsumen terhadap 
elemen--elemen iklan sabun rnuka DOVE yang dltayangkan di televisl pada bulan 
Februari sampai bulan Met 2002. Elemen-etemen iklan tersebut adalah suara, 
garnhar, wama, dan gerakan. 

Unt:.;!: itu kepada 100 responden yang pernah melihat iklan sabun muka 
DOVE dJ lelevisi, dibelikan daftar pertanyaan (kuesioner) sehubungan dengan 
tanggapan responden terhadap iklan tersebut dan bagaimana minat pembelian 
responden lerb.dap sabun mule. DOVE. Pengulruran variabel peneli!ian 
menggunulean skala ordinal 1-5 yang telah dikuanlilikasiknn. Makin linggi skor 
jawaban yang diberiknn berarti sem.kin baik tanggapan konsumen dan $Omakin 
besar minat pembelian konsumen. 

lav,.llban yang terkumpul kemudian diar-.aHsis mcnggunakan teknik rcgresi 
linier berganda. Dari hasil perhitun~an dJperoleh mndel persamaan regresi limer 
bergan(!a sebagai berikut 

Y = 2,378 + 0.649X, + O,577X, + O,284x,+ 0,317 X. +. 
Hasilll1llllisis rogresi menunjukkan bahwa pongaruh van.bel bcbas tanggapan 

Konsumen lerhadap suara pada minat pembelian sebcsar 64,9%, tanggapan 
kcnsumen terhadap ~'1lbar p3.da min::!t pemheHa.'1 sebesar 57~:o.!{J, tanggapah 
konsumcn terhadap warna pada minat pembeiian sebesar 2&,4%, tanggapau 
konsumen terhadap gerakan pada minat pembelian sebesar 31, ~i,< 

Sedangkan tanggapan konsumen pada iklan sabun mukn DOVE seearn 
bersama-sama (tanggapan konsumen rerhadap guam, gambar, wama, dan gorakan) 
lerbadap valiabel tergantung minal pombel!an konsumen pada sabun moka DOVE 
sebesar 53,9"1. dan sisanya sebesar 46,1 % dJpongaruhi olch faktor-fuktor lain yang 
tuia!:. ditt'litl_ 

Dari hasH pencIitian diketahui bahwa sebagiw., besar responden menilai warna 
dalam iklan sabon mule. DOVE di Iclevisi adalah biasa-biasa <aj••tau lrurang 
menarik, maka djsarankan pada peru:;ahaan untuk: desaln iklan berikutnya elemen 
iklan ini mendapal porhatian lebih. Perusahaan juga disaranknn untuk 
menggunakan media (klan )ain se1ain media televisi, 
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