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ABSTRAK
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis pengaruh iklan dan word of mouth (WOM)

terhadap minat beli mahasiswa Universitas Negeri Padang atas kartu perdana IM3. Penelitian
ini termasuk jenis penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa
Universitas Negeri Padang yang belum menggunakan kartu perdana IM3. Metode penarikan
sampel dengan menggunakan proporsional sampling. Selanjutnya dengan menggunakan
rumus Slovin, maka terpilihlah ukuran sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang
digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 16.0.
Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa: (1) iklan
berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli mahasiswa Universitas Negeri Padang atas
kartu perdana IM3, (2) word of mouth (WOM) berpengaruh secara signifikan terhadap minat
beli mahasiswa Universitas Negeri Padang atas kartu perdana IM3 dengan koefisien 0,774.

Kata Kunci : Minat Beli, Iklan, dan Word of Mouth (WOM)

ABSTRACT
This study aimed to analyze the influence of advertising and Word of Mouth (WOM)

for to Padang State University student  buying interest on IM3 sim card . This study included
the of causative research. The population of this study is Padang State University student
who has not been using the IM3 sim card. The sampling method using proporsional
sampling. Furthermore, by using the formula is Slovin, then elected a sample size of 100
people. The analysis technique used is multiple regression  analysis using SPSS version 16.0.
The results based on multiple regression analysis showed that: (1) advertising significantly
influence student buying interest State University of Padang on IM3 sim card, (2) Word of
Mouth (WOM) significantly influence student buying interest State University of Padang on
IM3 sim card with a coefficient of 0,774.
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PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan yang semakin
modern ini, dimana tingkat persaingan
semakin ketat dalam ilmu pengetahuan,
teknologi, maupun informasi, maka
masalah yang dihadapi dunia usaha
semakin rumit. Untuk menjembatani
komunikasi orang-orang yang berlainan
tempat itu dibutuhkan teknologi
telekomunikasi sehingga muncul telepon
seluler (ponsel), sehingga orang dapat
menghubungi dan dihubungi dimanampun
berada dengan jaringan yang tersedia.

Begitu populernya telepon seluler
ini sehingga persaingan di antara penyedia
layanan atau operator telepon seluler
menjadi tidak terelakkan. Kartu seluler
termasuk produk dengan pengambilan
keputusan tinggi, di mana kartu seluler
merupakan barang berwujud yang biasanya
bertahan lama.

Pangsa pasar operator GSM di
Indonesia masih didominasi oleh tiga
perusahaan operator terbesar, yaitu PT
Telkomsel (Simpati, kartu AS), PT Indosat
(IM3, Mentari, Matrix), dan PT

Excelcomindo (XL).
Tabel 1

Perbandingan Pangsa Pasar  Kartu
Seluler GSM di Indonesia

Sumber : www.bisnis-jabar.com.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa pangsa
pasar operator telekomunikasi di Indonesia
masih dikuasai oleh PT Telekomunikasi
Seluler Tbk. dengan perolehan pangsa
pasar sebesar 43%, dan diikuti oleh PT.
Indosat Tbk. dengan pangsa pasar sebesar
20,43% di peringkat kedua, dan PT
Excelcomindo diperingkat ketiga dengan
pangsa pasar sebesar 18,20%.

Minat beli merupakan keinginan
murni dalam diri konsumen terhadap suatu
produk sebagai dampak dari proses
pengamatan dan pembelajaran konsumen
terhadap suatu produk. Terjadinya minat
beli didahului oleh rangsangan (stimuli)
yang diberikan oleh perusahaan kepada
konsumen

Untuk mengetahui bagaimana minat
beli konsumen pada Kartu IM3 ini bisa
dilihat dari perbandingan  jumlah
pelanggan dari Kartu IM3 dengan kartu
seluler yang lain.

Tabel 2
Perbandingan Jumlah  Pelanggan

Pengguna Kartu Seluler GSM
di Indonesia

Sumber: Wikipedia

Pada Tabel 2 dapat dilihat dari
tahun 2007 sampai tahun 2010 jumlah
pelanggan Indosat mengalami peningkatan
yaitu pada tahun 2007 jumlah pelanggan
Indosat sebanyak 23 juta dan diakhir tahun
2010 jumlah pelanggan  Indosat sudah
mencapai 39,1 juta pelanggan. Sementara
itu, Telkomsel masih memimpin dengan
jumlah pelanggan tahun 2010 sebanyak 88
juta pelanggan.

Beberapa bauran promosi yang
sering digunakan oleh perusahaan-
perusahaan yang bergerak dalam bisnis
penyedia jasa telekomunikasi saat ini
adalah iklan. Menurut Tjiptono (2008:226),
“Iklan adalah bentuk komunikasi tidak
langsung yang didasari informasi tentang
keunggulan atau keuntungan suatu produk
yang disusun sedemikian rupa sehingga
menimbulkan rasa menyenangkan yang
mengubah pikiran seseorang untuk
melakukan pembelian.”

NO NAMA PERUSAHAAN PANGSA PASAR
(2012)

1. PT Telekomunikasi Seluler
Tbk. (Telkomsel)

43 %

2. PT Indosat Tbk. 20,43 %
3. PT Excelcomindo Pratama

(Excel Axiata)
18,20 %

Tahun
Jumlah Pelanggan

TELKOMSEL INDOSAT XL
AXIATA

2007 38,5 Juta 23 Juta 12,4 Juta
2008 65 Juta 32 Juta 26 Juta
2009 81,64 Juta 33,1 Juta 31,44 Juta
2010 88 Juta 39,1 Juta 35 Juta
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Saat ini kartu IM3 telah menerapkan
hal tersebut beberapa iklan yang menarik
telah ditegaskan di media cetak manapun di
media elektronik. Kartu IM3 menggunakan
bintang iklan yang populer seperti penyanyi
Raisa, yang sedang banyak disukai oleh
remaja dan juga mendesign iklan tersebut
dengan ide-ide kreatif dalam menarik
perhatian konsumen. Selain itu, tampilan
iklan kartu IM3 juga menarik,
beranekaragam, dan pada periode tertentu
diganti yang baru, sehingga konsumen
tidak bosan melihat.

Menurut Ristiyanti (2005:144),
word of mouth adalah “Proses di mana
informasi yang didapatkan oleh seseorang
tentang suatu produk baik dari interaksi
sosial maupun dari pengalaman konsumsi
yang diteruskan kepada orang lain.”
Sehingga dengan menggunakan word of
mouth pemasar dapat menekan biaya
promosi dan juga lebih dipercaya karena
sumber komunikasinya teman atau keluarga
yang sudah pasti tidak mendapat imbalan
apapun dari perusahaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya
survei awal terhadap 20 mahasiswa
Universitas Negeri Padang untuk melihat
bagaimana iklan dan word of mouth
mempengaruhi minat beli konsumen untuk
kartu seluler IM3. Jawaban menggunakan 2
alternatif pilihan yaitu Berminat dan Tidak
Berminat.

Tabel 3
Hasil Survei Awal Terhadap Mahasiswa

Universitas Negeri Padang

Sumber: Data Primer, diolah 2013

Dalam beberapa pertanyaan yang
ditanyakan kepada konsumen tentang kartu
perdana IM3 pada mahasiswa Universitas
Negeri Padang didapatkan bahwa sebesar
65% mahasiswa tidak berminat terhadap
kartu perdana IM3 melalui tampilan iklan,
selanjutnya sebesar 55% mahasiswa tidak
berminat menggunakan kartu IM3 karena
mendapat informasi dari kerabat/keluarga.
Dari data jumlah pelanggan, pangsa pasar,
dan hasil survei awal yang dilakukan
penulis di atas dapat disimpulkan bahwa
konsumen masih kurang memiliki minat
beli terhadap kartu perdana IM3.

KAJIAN TEORI
Menurut Slamenton dalam Nurmala

(2008:96), “Minat beli adalah sesuatu rasa
lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu
hal atau aktifitas, tanpa adanya
pembahasan.” Sedangkan menurut Gustina
dalam Nurmala (2008:96), “Minat beli
adalah keinginan atau kemampuan
seseorang terhadap suatu objek sehingga
mengambil suatu keputusan.” Sementara
menurut Tampubolon dalam Nurmala
(2008:96) mendefinisikan “Minat beli
adalah perpaduan keinginan dan kemauan
yang dapat berkembang jika ada motivasi.”

Dengan demikian, dapat dipahami
bahwa pengertian minat beli adalah
kecenderungan untuk merasa tertarik atau
terdorong untuk melakukan kegiatan
mendapatkan dan memiliki barang dan jasa.
Oleh karena itu, secara umum orang
membeli sesuatu adalah didahului dengan
adanya minat beli dari orang tersebut
terhadap barang yang akan dibelinya.

Menurut Simamora (2002:106),
“Minat beli terhadap suatu produk timbul
karena adanya dasar kepercayaan terhadap
produk yang di ingini dengan kemampuan
untuk membeli produk.” Para pembeli
memiliki motif yang mendukung mereka
untuk melakukan pembelian. Menurut
Setiadi (2003:217), “Minat beli dibentuk
dari sikap konsumen terhadap produk yang
terdiri dari kepercayaan terhadap merek

N
O Pertanyaan

Jawaban Persentase (%)
Berminat Tidak

bermin
at

Bermin
at

Tidak
bermin

at
1
.

Berminat
terhadap kartu
perdana IM3
melalui
tampilan iklan
yang menarik

7 13 35% 65%

2
.

Berminat
terhadap kartu
perdana IM3
melalui
informasi
Word of Mouth
yang didapat

9 11 45% 55%
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dan evaluasi merek, sehingga dari dua
tahap tersebut munculah minat untuk
membeli.”

Terdapat dua faktor yang
mendorong minat beli, yaitu faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal
merupakan faktor yang mempengaruhi
individu dari dalam diri mereka sendiri,
biasanya dipengaruhi oleh perasaan
emosional mereka. Menurut Mehta
(2000:67) yaitu, “Influenced by consumers
attitudes toward advertising in general.
Respondents with more favorable attitudes
toward advertising recalled a higher
number of advertisements the day after
exposure and were more persuaded by
them.” Maksudnya bahwa sikap konsumen
terhadap minat dipengaruhi oleh jumlah
frekuensi tampilan iklan yang lebih tinggi
sehingga mereka menjadi terbujuk untuk
melakukan pembelian.

Menurut Faisal (2002:64),
“Konsumen sebelum melakukan keputusan
untuk membeli suatu produk atau merek
tertentu, maka pada umumnya konsumen
akan mencoba mencerna terlebih dahulu
informasi (iklan) yang diterimanya melalui
rangkaian proses tahapan kognitif tertentu
yang meliputi fase penginderaan,
pemahaman, penilaian, percobaan, dan fase
penerimaan.” Oleh sebab itu, sebelum
mengambil keputusan, konsumen harus
mempunyai niat untuk membeli produk
tersebut.

Menurut Tjiptono (2008:226),
“Iklan adalah bentuk komunikasi tidak
langsung yang didasari informasi tentang
keunggulan atau keuntungan suatu produk
yang disusun sedemikian rupa sehingga
menimbulkan rasa menyenangkan yang
mengubah pikiran seseorang untuk
melakukan pembelian.” Menurut Tjiptono
(2008:226), “Iklan memiliki empat fungsi
utama, yaitu menginformasikan khalayak
mengenai seluk beluk produk (informative),
mempengaruhi khalayak utk membeli
(persuading), dan menyegarkan informasi
yang telah diterima khalayak (reminding),
serta menciptakan suasana yang
menyenangkan sewaktu khalayak

menerima dan mencerna informasi
(enternainment).”

Menurut Kotler (2005:254),
”Perumusan pesan akan memerlukan empat
masalah: apa yang harus dikatakan (isi
pesan), bagaimana mengatakannya secara
logis (struktur pesan), bagaimana
mengatakannya secara simbolis (format
pesan), dan siapa seharusnya
mengatakannya (sumber pesan).” Jadi,
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
iklan dapat mempengaruhi minat beli
konsumen. Dengan rangsangan yang
diberikan oleh iklan melalui media iklan,
maka timbullah minat konsumen untuk
mencari informasi tentang produk yang
mereka inginkan melalui media iklan
tersebut.

Menurut Buttle (1998:242), “Word
of mouth has been shown to influence a
variety of conditions: awareness,
expectations, perceptions, attitudes,
behavioural intentions and behaviour”.
Maksudnya bahwa komunikasi dari mulut
ke mulut dapat mempengaruhi beberapa
macam kondisi, yaitu kesadaran, harapan,
persepsi, sikap, keinginan berbuat, dan
perilaku.

Menurut Mowen dan Minor
(2002:180), “Word of mouth
communication merupakan pertukaran
komentar, pemikiran atau ide-ide di antara
dua konsumen atau lebih, yang tidak
satupun diantaranya yang merupakan
sumber pemasaran.” Komunikasi dari
mulut ke mulut mempunyai pengaruh yang
sangat kuat terhadap perilaku pembelian
konsumen. Word of mouth disebabkan oleh
kebutuhan pengirim dan penerima
informasi. Para penerima mungkin
menghendaki informasi dari mulut ke
mulut karena mereka tidak percaya kepada
pesan penjualan. Atau mereka mencari
informasi untuk mengurangi kecemasan
mereka mengenai pembelian beresiko.

Dalam konsep kerja dan
karakteristik word of mouth yaitu interest
dan timing dijelaskan perilaku konsumen
dalam menyikapi informasi prapembelian
dan mengembangkan minat untuk
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mempelajari lebih lanjut mengenai produk,
merek dan layanan. Word of mouth yang
bersifat positif dan negatif dapat membuat
seseorang untuk merangsang minat beli
mereka terhadap suatu produk, semakin
positif dan sering informasi yang diterima
seseorang dari pemberi informasi maka
semakin kuat rasa ingin mencoba dan
memiliki produk yang diceritakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis
lakukan termasuk kedalam jenis penelitian
kausatif. Sampel dalam penelitian ini
adalah mahasiswa Universitas Negeri
Padang yang belum menggunakan kartu
perdana IM3 tetapi mengetahui informasi
tentang produk. Metode yang digunakan
yaitu Proporsional Sampling di mana
populasi terlebih dahulu dikelompokkan
berdasarkan Fakultas, kemudian jumlah
populasi tiap Fakultas tersebut dibagi
dengan total Mahasiswa semua Fakultas
untuk mendapatkan jumlah sampel yang
akan diambil dari tiap Fakultas tersebut.

Penentuan jumlah sampel dalam
penelitian ini menggunakan rumus Slovin.
Jumlah sampel dalam penelitian ini
sebanyak 100 orang. Jenis dan sumber data
dalam penelitian ini menggunakan data
primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini, yaitu kuesioner dan
dokumentasi. Instrumen dalam penelitian
ini adalah menggunakan kuesioner dengan
skala likert. Sebelum kuesioner disebarkan,
dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.
Berdasarkan hasil uji validitas dan
reliabilitas dari total 20 pertanyaan yang
diajukan, terdapat satu item pertanyaan
yang tidak valid dan pertanyaan tersebut
dihapuskan, sehingga total pertanyaan
menjadi 19 pertanyaan. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan
analisis regresi berganda dan selanjutnya
uji hipotesis dengan uji F dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menggunakan analisis
regresi berganda dilakukan uji prasyarat
analisis yaitu uji normalitas,
multikolinearitas, heterokedastisitas dan
linearitas. Dari uji normalitas diperoleh
hasil bahwa data terdistribusi normal. Dari
uji multikolinearitas diperoleh hasil bahwa
data terbebas dari multikolinearitas atau
tidak ada hubungan sesama variabel. Dari
uji heterokedastisitas diperoleh hasil tidak
terdapat gejala heterokedastisitas dan dari
uji linearitas diperoleh hasil model regresi
ini linear. Dari hasil uji tersebut memenuhi
syarat untuk menggunakan analisis regresi
berganda. Hasil analisis regresi berganda
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Koefisien Regresi

No Variabel Koefisien
Regresi

t Hitung Sig

1 Iklan 0,183 3,087 0,003
2 Word of Mouth

(WOM)
0,774 6,233 0,000

3 Konstanta 7,163 3,093 0,003
Sumber: data primer, diolah 2013

Berdasarkan hasil analisis dari
Tabel 4 di atas dapat ditentukan persamaan
regresi berganda sebagai berikut:

Y = 7,163 + 0,183 X1 + 0,774 X2
Konstanta sebesar 7,163

menunjukkan bahwa tanpa adanya
pengaruh iklan dan word of mouth, maka
minat beli akan mengalami peningkatan
sebesar 7,163 satuan.

Iklan (X1) memiliki koefisien
regresi positif sebesar 0,183 menyatakan
bahwa semakin baik Iklan, maka semakin
tinggi minat beli mahasiswa atas kartu
perdana IM3. Jika variabel Iklan meningkat
sebasar satu satuan maka minat beli
mahasiswa akan mengalami kenaikan
sebesar 0,183 dengan anggapan variabel
bebas lainnya tetap.

Word of mouth (X2) memiliki
koefisien regresi positif sebesar 0,774
menyatakan bahwa semakin baik word of
mouth yang diterima maka semakin tinggi
minat beli mahasiswa atas kartu perdana
IM3. Jika variabel word of mouth

4
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meningkat sebesar satu satuan maka minat
beli mahasiswa akan mengalami kenaikan
sebesar 0,774 dengan anggapan variabel
bebas lainnya tetap.

Hipotesis I
Iklan berpengaruh secara signifikan
terhadap minat beli mahasiswa atas kartu
perdana IM3. Berdasarkan tabel di atas
hipotesis diterima, karena nilai t hit = 3.087
> t tabel 1.985 dengan α = 0,05 atau level
sig = 0,003 < 0,05, berarti terdapat
pengaruh signifikan antara iklan terhadap
minat beli mahasiswa Universitas Negeri
Padang atas kartu perdana IM3.

Hipotesis II
Iklan berpengaruh secara signifikan
terhadap minat beli mahasiswa atas kartu
perdana IM3. Berdasarkan tabel di atas
hipotesis diterima, karena nilai t hit = 3.087
> t tabel 1.985 dengan α = 0,05 atau level
sig = 0,003 < 0,05, berarti terdapat
pengaruh signifikan antara iklan terhadap
minat beli mahasiswa Universitas Negeri
Padang atas kartu perdana IM3.

PEMBAHASAN
Pengaruh Iklan Terhadap Minat Beli
Mahasiswa Universitas Negeri Padang
atas Kartu Perdana IM3

Berdasarkan hasil penelitian ini
dapat diketahui iklan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap minat beli
mahasiswa Universitas Negeri Padang atas
kartu perdana IM3. Nilai yang signifikan
ini menunjukkan bahwa peningkatan dan
penurunan iklan mempengaruhi tingkat
minat beli mahasiswa Universitas Negeri
Padang atas kartu perdana IM3. Jadi,
hipotesis pertama yang menyatakan iklan
mempunyai pengaruh signifikan terhadap
minat beli mahasiswa atas kartu perdana
IM3 diterima atau dengan kata lain variabel
iklan yang ditonjolkan oleh perusahaan
mempunyai pengaruh terhadap minat beli
mahasiswa.

Hal ini sesuai dengan teori Mehta
(2000:67) yaitu, “Influenced by consumers

attitudes toward advertising in general.
Respondents with more favorable attitudes
toward advertising recalled a higher
number of advertisements the day after
exposure and were more persuaded by
them.” Maksudnya bahwa sikap konsumen
terhadap minat dipengaruhi oleh jumlah
frekuensi tampilan iklan yang lebih tinggi
sehingga mereka menjadi terbujuk untuk
melakukan pembelian. Rasa emosional
konsumen dapat menjadi kuat apabila rasa
marah, takut, terangsang, heran dan
sebagainya ketika konsumen tersebut
menyaksikan sebuah iklan di televisi atau
iklan cetak.

Periklanan yang dilakukan dengan
baik yang melukiskan rasa khawatir dapat
mengakibatkan konsumen memiliki
intensitas rendah, tetapi meskipun demikian
dapat dirasakan tanggapan kekhawatiran.
Strategi pesan sebagian didasarkan atas
jenis emosi yang diinginkan oleh para
pembuat iklan untuk memperoleh pemirsa
yang ditargetkan.

Penelitian ini relevan dengan
penelitian E. Desi Arista dan Sri Rahayu
Astuti (2011) yang menyatakan bahwa
iklan berpengaruh signifikan terhadap
minat beli.

Pengaruh Word of Mouth Terhadap
Minat Beli Mahasiswa Universitas
Negeri Padang atas Kartu Perdana IM3

Berdasarkan uji hipotesis yang
dilakukan ditemukan bahwa word of mouth
mempunyai pengaruh yang signifikan dan
positif terhadap minat beli mahasiswa atas
kartu perdana IM3. Hal ini
mengidentifikasi bahwa word of mouth
menentukan tinggi atau rendahnya minat
beli mahasiswa atas kartu perdana IM3.

Apabila dikaji lebih lanjut hal ini
sesuai dengan pendapat Buttle (1998:242),
“Word of mouth has been shown to
influence a variety of conditions:
awareness, expectations, perceptions,
attitudes, behavioural intentions and
behaviour”. Maksudnya bahwa komunikasi
dari mulut ke mulut dapat mempengaruhi
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beberapa macam kondisi, yaitu kesadaran,
harapan, persepsi, sikap, keinginan berbuat,
dan perilaku.

Dimana perilaku yang dimaksudkan
di sini adalah perilaku konsumen dalam
melakukan keputusan pembelian yang
diawali dari minat konsumen terhadap
suatu produk atau jasa.

Menurut Ristiyanti (2005:151),
“Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi
minat beli, ditemukan adanya faktor
eksternal yang di dalamnya terdapat
kelompok acuan sebagai pencipta
komunikasi dari mulut ke mulut, kelompok
acuan tersebut terdiri dari keluarga, teman,
tetangga, kelompok kerja dan kelompok
formal, yang nantinya mereka akan
memberikan pengaruh kepada orang lain
terhadap suatu produk baik itu bersifat
negatif maupun bersifat positif.”

Kelompok acuan dapat pula
berwujud seseorang atau kelompok yang
menjadi acuan seseorang dalam
pembentukan nilai sikap atau perilaku.
Salah satu jenis dari kelompok acuan
adalah aspirational group yang merupakan
kelompok yang mempengaruhi konsumen
untuk bersifat positif terhadap suatu
produk. Pada akhirnya kelompok acuan
tersebut akan menciptakan suatu pesan
komunikasi yang dinamakan dengan word
of mouth.

Jadi, dalam hal ini word of mouth
yang bersifat positif dan negatif dapat
membuat seseorang untuk merangsang
minat beli mereka terhadap suatu produk,
semakin positif dan sering informasi yang
diterima seseorang dari pemberi informasi
maka semakin kuat rasa ingin mencoba dan
memiliki produk yang diceritakan tersebut.
Untuk mengurangi kecemasan mengenai
pembelian berisiko, maka konsumen lebih
merasa aman apabila mendapat informasi
dari kerabat ataupun keluarga dekat
mereka. Sehingga informasi tersebut akan
memberikan pengaruh dan merangsang
minat beli konsumen terhadap suatu
produk.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka
dapat diambil kesimpulan bahwa kedua
variabel independen (iklan dan Word of
Mouth) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap sikap mahasiswa Universitas
Negeri Padang atas kartu perdana IM3.
Word of Mouth merupakan variabel yang
paling berpengaruh terhadap minat beli
mahasiswa Universitas Negeri Padang atas
kartu perdana IM3.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan

kesimpulan di atas, maka untuk
meningkatkan minat beli pada kartu
perdana IM3, maka penulis memberikan
saran-saran sebagai berikut:

Pihak perusahaan harus
memperhatikan hal-hal yang terkait dengan
informasi negatif yang diterima pelanggan,
baik berupa nama perusahaan, keunggulan-
keunggulan produk, manfaat produk dan
mampu menanamkan informasi positif pada
pelanggan, karena dapat memberikan nilai
tambah bagi perusahaan.

Dari sisi iklan PT. Indosat agar
lebih memperhatikan isi dari pesan iklan
kartu IM3 yang disampaikan kepada
konsumen, jika isi dari pesan iklan itu jelas,
mudah dipahami, dan mudah diingat maka
akan mendorong konsumen untuk membeli
produk tersebut. Selain isi pesan, format
pesan iklan dari kartu IM3 juga harus
diperhatikan, seperti dalam hal susunan
kalimat harus jelas dan mudah dipahami,
tata letak atau layout kalimat dari pesan
kartu IM3 hendaknya lebih jelas dan
menarik, sehingga konsumen mudah
mengetahui iklan kartu IM3 tersebut.
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