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ABSTRAK 


Sebuah produk hams dikomunikasikan kepada konsumen. Salah satu sarana 
komunikasi pemasaran adalah melalui iklan. Penampilan iklan di media tertentu ini 
diharapkan dapat mempengaruhi minat pembelian konsumen di Surabaya. 

PT Unilever perlu mengetahui bagaimana tanggapan konsumen dan seberapa 
besar minat beli konsumen terhadap shampo SunSilk plus FRUTAMIN Anti Ketombe 
di Surabaya. 

Penelitian ini mengambil dari sisi tanggapan konsumen terhadap iklan shampo 
SunSilk plus FRUT AMIN Anti Ketombe di televisi dan pengaruhnya terhadap minat 
beli konsumen di Surabaya. Tanggapan konsumen dalam penelitian ini diartikan 
sebagai penilaian konsumen terhadap bintang iklan, pesan iklan, gambar iklan, dan 
lagulmusik yang mengiringi iklan. 

Untuk keperluan mi, kepada 100 orang responden yang pernah melihat 
tayangan iklan shampo SunSilk plus FRUT AMIN Anti Ketombe di televisi, 
ditanyakan tanggapannya terhadap iklan tersebut dan seberapa besar minat pembelian 
mereka. Minat pembelian ini diukur dari seberapa besar kemungkinan responden untuk 
membeli shampo SunSilk plus FRUTAMIN Anti Ketombe. Pengukuran variabel 
penelitian menggunakan skala ordinal 1-5 yang telah dikuantifikasikan untuk 
kepentingan perhitungan dengan teknik regresi. Makin tinggi skor jawaban yang 
diberikan berarti semakin baik tanggapan konsumen dan semakin besar minat beli 
konsumen. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 
tanggapan konsumen terhadap iklan shampo SunSilk plus FRUT AMIN Anti Ketombe 
dengan minat pembelian konsumen akan shampo SunSilk plus FRUTAMIN Anti 
Ketombe di Surabaya. Hubungan ini bernilai positif artinya semakin baik tanggapan 
konsumen terhadap iklan shampo SunSilk plus FRUTAMlN Anti Ketombe maka 
semakin semakin besar pula minat pembelian konsumen akan shampo SunSilk plus 
FRUTAM1N Anti Ketombe. 

Sedangkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas 
yang dalam hal ini adalah tanggapan konsumen terhadap bintang iklan pada minat 
pembelian adalah sebesar 29,9%. Pengaruh tanggapan terhadap pesan iklan sebesar 
35,7%, pengaruh tanggapan terhadap gambar iklan sebesar 44,3% dan pengaruh 
tanggapan terhadap lagulmusik sebesar 26,6%. Di antara keempat variabel bebas, yang 
paling berpengaruh terhadap variasi minat pembelian konsumen adalah tanggapan 
konsumen terhadap gambar iklan shampo SunSilk plus FRUT AMIN Anti Ketombe. 

Sementara hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas 
yang dalam hal ini adalah tanggapan konsumen atas iklan shampo SunSilk plus 
FRUTAMIN Anti Ketombe secara bersama-sama (tanggapan konsumen terhadap 
bintang, pesan, gambar, dan lagulmusik yang mengiringi iklan) terhadap variabel 
terikat yang dalam hal ini adalah minat pembelian konsumen atas SunS ilk plus 
FRUTAMlN Anti Ketombe sebesar 59,4%. Sedangkan sisanya sebesar 40,6% 
dijelaskan oleh variabellain yang tidak dimasukkan dalam model. 
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