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ABSTRAKSI 

The Body Shop merupakan salah satu perosabaan yang memproduksi dan 
menjual produk-produk perawatan tuhuh berasal daD Inggris. Dasar daD pembuatan 
seluruh produk-produk The Body Shop ini adalah konsep ramah lingkungan yang 
merupakan wujud The Body Shop dalam mendukung upaya pelestarian lingkunglllL 
Salah satunya adaIah rangkaian produk perawatllll kulit yang bert>ahan dasar dari 
bahan organik. Bahan organik alami penggunaannya aman bagi manum!!, birultang 
dan lingkungan. The Body Shop dalam menginformasikan produk perawatan kOOt 
ini mengg>malam media iIdan berupa media cetak yailU leaflet yang ter:sedia di tiap 
ootletnya. Pesan iklan yang teromlUm dalam leaflet tersebut menginformasikan 
kepada konswnen tentang perlunya pemakaian bahan organik yang diikuti dengan 
keungguIan bahan organik serta karak:teristik dari masing-masing produk perawatan 
kulit The Body Shop tersebut. 

Menurut Kotler (1997:211-212) pesan iIdan ideaInya harus menarik: 
petbatian (attention). mempertahankan ketertarikan dan menimbulkan minat 
(interest), kemudian dapat menimbulkan rasa keingiaan (desire) dan akbirnya 
menggerakkan tindalam (action) unlUk membeli produk. .Berdasarkan hal tersebut 
penelitian ini mencoba meneliti pengaruh tanggapan konsumen yang telah 
mempunyai perhatian (attention) terhadap minat (interest) mereka unlUk membeli 
produk perawatan kulit The Body Shop setelah membaca pesan iIdan dalam leaflet. 

Variabel bebas yang digunakan m~ unsut-unsur pesan iklan ramah 
lingkungan dalam leaflet. Hal ini berdasarkan 
teori Kotler tentang unsur-unsur pesan iklan yang perlu diperbarikan dalam 
membuat suatu pesan Man agar menarik (Kotler,1997:212-215). Variabel-variabel 
tersebut antara lain keunggulan bahan organik (XI), karakteristik produk (X2), 

khasiat produk (X3), pemilihan tema (Xi) dan desain leaflet (Xs), sedangkan 
variabel terikalnya adalah minat beli (Y). Sesuai dengan teori Aaker, Kumar dan 
Day (1995;394) responden penelitian ini berjumlah 200 orang. Responden adaIah 
para wanita yang telah membaca pesan iklan dalam leaflet dan mempunyai 
perhatian pada pesan iklan tersebut. T ek:nik pengambilan sampel adalah purposive 
sampling. Dengan menggunakan teknik pearson product moment dan teknik 
cronbach's alpha maka peenelitian ini telah memenuhi syamt validitas dan 
reliabilitas. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F unlUk menguji 
signifikansi pengamh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. 
UnlUk menguji sigaifikasni pengaruh variabel bebas tedladap variabel terikat secara 
parsial diguunakan uji t. Tek:nik analisis yang diSlmakat! adalah teknik analisi 
regresi 1inier ganda yang perhitungannya mengg>rnakan bantuan program komputer 
SPSS versi 11.0 for windows . 

.Berdasarkan basil analisis didapat bahwa variabel bebas yang digunakan 
dalam penelitian ini mempunyai pengaruh signifikan bait secara simultan maupun 
parsial terhadap variabel terikatnya yang berarti terdapat pengamh yang sigaifikan 
daD tanggapan kOllsumen terbadap pesan iklan ramah lingkungan daIarn leaflet The 
Body Shop tersebut dengan minat beli produk pemwatan kulit yang diinfurmasikan, 
Hubungan antam unsur·unsur pesan iklan dalam leaflet (variabel bebas ) tersebut 
mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan minat beli (variabel terikat), hal 
tersebut nampak dari nilai R (koefisien regresi 1inier) yang tinggi 
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