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ABSTRACT 

 

 Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang 
sangat penting untuk dipelajari seluruh lapisan masyarakat dalam era 
globalisasi ini. Selain dipelajari, bahasa Inggris pun harus dapat 
diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, maupun dalam kegiatan bisnis. Hal 
ini dapat berimbas terhadap banyak hal, salah satunya adalah 
penggunaan Bahasa Inggris dalam pembuatan iklan untuk menekankan 
sebuah brand image dari suatu perusahaan. Hal ini sangat penting sebab 
di era globalisasi ini banyak pasar yang akan dituju oleh perusahaan 
sehingga penekanan sebuah brand image akan dapat membantu kinerja 
serta kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. 
 Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 
tentang penggunaan bahasa Inggris dalam iklan mobil Honda terhadap 
penekanan brand image dan menjelaskan target pasar yang dituju. 
Diharapkan dari hasil penulisan Tugas Akhir ini penulis dapat membantu 
para mahasiswa dan pengajar di lingkungan Universitas Kristen 
Maranatha pada khususnya dan dapat memberikan ide kepada 
masyarakat lain pada umumnya. 
 Penulis menyusun Tugas Akhir yang berjudul “The Use Of English 
In Emphasizing A Brand Image And Describing A Target Market In 
Honda’s Advertisement Campaign”. Penulis bermaksud untuk membahas 
apakah ada pengaruh penggunaan bahasa Inggris dalam iklan mobil 
Honda terhadap penekanan brand image dan target pasar yang dituju 
oleh Honda. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menyebarkan 
kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai masalah yang diteliti oleh 
penulis, sehingga penulis dapat mengerti apa yang terjadi di masyarakat 
nyata terhadap merek Honda. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa baik menurut masyarakat maupun manager 
pemasaran mobil Honda, penggunaan bahasa Inggris dalam penekanan 
brand image mobil Honda dapat tercapai. Selain itu terdapat instrument 
lain yang harus diperhatikan yaitu pemberian produk dan servis yang 
terbaik dari perusahaan. Adapun saran dari penulis mengenai penelitian 
ini adalah agar Honda tetap mempertahankan penggunaan bahasa Inggris 
yang menarik dan mudah diingat oleh konsumen. Honda juga harus dapat 
terus meningkatkan pelayanannya sehingga pembangunan brand image 
yang baik dapat terus berjalan dan tujuan akhir dalam membuat 
konsumen loyal terhadap sebuah merek akan tercapai. 
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