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GAMBARAN UMUM MNC PLAY MEDIA SEMARANG 

 

2.1. Sejarah Perkembangan MNC Play Media 

MNC Play Media merupakan perusahaan jasa penyedia layanan internet dengan 

teknologi fiber to the home sebagai internet broadband kecepatan tinggi. Hadir 

dengan layanan rumahan interaktif multimedia Quadruple Play yang terdiri dari 

internet dengan kecepatan cahaya hingga 200 mbps pertama di Indonesia. 

Kemudian interactive TV cable dengan fitur time shift dan TV on demand seperti 

memiliki mesin waktu dirumah, dilengkapi dengan saluran TV berkualitas HD 

dengan lebih dari 130 channel. Kemudian interactive new media meliputi home 

automation, MNC Shoping, MNC Stock Trade, Game Online, dll. Terakhir ada 

Crystal clear telephony, yaitu telepon rumah yang dilengkapi dengan fitur terkini 

video call. Selain menghadirkan produk untuk perumahan, MNC Play Media juga 

menghadirkan produk untuk UMKM dan Perusahaan, serta hadir aplikasi di 

smartphone berupa TV dimana saja yaitu MNC Plus. Untuk UMKM, MNC Play 

Media menyediakan internet berkecepatan tinggi dan interactive cable TV. Untuk 

perusahaan, MNC Play Media menyediakan internet berkecepatan tinggi, building 

solution, data comunication, dan data center.  

 Berdiri sejak Januari 2013, PT.MNC Kabel Mediacom (MKM) adalah bagian 

dari GLOBAL MEDIACOM (MNC GROUP), yang berfokus sebagai penyedia 

layanan jaringan berbasis Fiber Optic. Perusahaan meluncurkan Play Media pada 

hari Selasa 6 Mei 2014 di MNC Plaza, Jakarta. Mengusung teknologi FTTH (Fiber 

To The Home), menghubungkan jaringan sampai ke rumah pelanggan dengan 

menggunakan kabel fiber optic. Infrastruktur jaringan FTTH memiliki beberapa 
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keunggulan, antara lain kemampuan untuk membawa kapasitas data yang besar, 

ketahanan gangguan dari frekuensi dan listrik. Sehingga, teknologi ini membawa 

keunggulan dalam memberikan layanan broadband internet, interaktif TV dan 

interaktif media lainnya. Dalam sebuah pengujian menggunakan fasilitas 

Speedtest.net, MNC Play Media memiliki kecepatan download 432,74 Mbps serta 

upload 542,81 Mbps. 

 Ade Tjendra, Direktur Komersial MNC Kabel Mediacom mengatakan, latar 

belakang hadirnya Play Media ialah ingin memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ICT dan konten multimedia di Indonesia. Mengingat, potensi pasar 

yang besar di Indonesia dan permintaan akan akses layanan internet cepat dan 

terjangkau. Ade mengungkapkan, penetrasi pengguna internet (fixed broadband) 

Indonesia terbesar di Asia Pasifik. "MNC ingin berkontribusi terhadap ICT dan 

multimedia konten. Kedua, MNC menjawab peluang memberikan internet 

broadband kepada masyarakat Indonesia," kata Ade. Mengusung teknologi FTTH, 

akses internet akan lebih cepat dibandingkan teknologi wireless untuk pengguna 

rumahan. Bila teknologi nirkabel, terbatas oleh kapasitas BTS atau antena, 

sementara satelit biasanya dipakai untuk broadcast atau TV. "Pakai FTTH ini bisa 

sampai 2,5 Gbps, ekspansi sampai 10 Gbps. Kita mampu memberikan internet 

interactivity," tambahnya. Perusahaan konsentrasi untuk 7 kota besar di Pulau Jawa 

dan Sumatera serta menyusul untuk sejumlah kota besar lainnya. Ade lebih lanjut 

mengungkapkan, Play Media dengan kecepatan tinggi up to 200 Mbps pertama di 

Indonesia. "Tidak hanya (kecepatan tinggi) untuk download, tetapi juga untuk 

upload secara cepat," jelasnya. 
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 Salah satu kota besar yang menjadi konsentrasi MNC Play Media adalah kota 

Semarang. Layanan MNC Play Media telah hadir di Kota Semarang sejak Oktober 

2014 dengan menargetkan tidak hanya pangsa pasar perumahan (retail), tetapi juga 

memasuki pangsa komersial (ruko, rukan, hotel, apartement, gedung perkantoran). 

Perusahaan meluncurkan Play Media di Kota Semarang pada hari  Rabu 3 Juni 

2015. Di Semarang sendiri ditargetkan minimal 200 ribu sambungan internet 

terpasang dalam waktu empat tahun ke depan sejak peluncuran. Di sisi lain untuk 

terus mengembangkan jaringan, MNC Grup menginvestasikan dana Rp500-Rp600 

miliar khusus untuk pengembangan di wilayah Semarang. 

 Kantor pelayanan MNC Play Media Semarang sendiri berada tidak jauh dari 

pusat kota Semarang. Lokasinya mudah dijangkau karena dekat dengan jalan raya 

kota yang ramai lalu lalang kendaraan. Tempatnya sendiri memiliki fasilitas ruang 

tunggu yang nyaman dengan tempat parkir yang cukup luas dan aman.  MNC Play 

Media selalu berkomitmen untuk fokus dalam meningkatkan kualitas layanan serta 

membantu Indonesia dalam penyediaan komunikasi data terbaik serta hiburan 

Interaktif Multimedia berbasis Pita Besar. 

2.2. Lokasi Usaha 

MNC Play Media Semarang mempunyai lokasi usaha yang strategis, yaitu terletak 

di Komplek Ruko Saka Square, Jl. Majapahit Blok A3 No. 73A, Pandean Lamper, 

Gayamsari, Semarang. Lokasi MNC Play Media Semarang berjarak kurang lebih 3 

km dari pusat kota Semarang. Posisinya dipinggir jalan raya kota, banyak 

kendaraan umum yang melewatinya. 
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2.3. Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan 

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik, tentunya setiap 

perusahaan memiliki visi dan misi guna perusahaan dapat menentukan target yang 

dingin dicapainya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun visi 

dan misi perusahaan MNC Group adalah sebagai berikut :  

1. Visi Perusahaan 

Menjadi salah satu perusahaan investasi yang terkemuka di kawasan Asia 

Pasifik melalui pengelolaan keuangan yang solid, inovasi, dan sumber daya 

manusia yang kompeten. 

2. Misi Perusahaan 

a. Secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas, agar menjadi 

nilai tambah bagi para pemegang saham, karyawan, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

b. Memaksimalkan sinergi diantara unit usaha dalam group. 

c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan nilai-nilai 

perusahaan Vision, Quality dan Speed. 

d. Menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan aspek sosial melalui 

komitmen dalam pengembangan masyarakat. 

3. Nilai Budaya Perusahaan 

Vision  : Pandangan ke masa depan untuk menciptakan kesempatan usaha dan 

memenangkan pasar (menjadi market leader). 

Quality  :  Totalitas untuk  menjadi yang terbaik. 
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Speed   : Selalu memberikan karya lebih cepat dan lebih cerdas untuk menjadi yang 

terdepan. 

2.4. Logo Perusahaan  

Rustan (2009:16) memaparkan bahwa dalam sebuah corporate identity, logo 

diibaratkan sebagai wajah dari seseorang, sedangkan keseluruhan badannya 

merupakan identitas (termasuk logo). Fungsi dari logo antara lain sebagai identitas 

diri, tanda kepemilikan, tanda jaminan kualitas, dan mencegah adanya peniruan 

atau pembajakan, sehingga dengan memiliki logo, perusahaan dapat menempatkan 

dirinya secara berbeda dengan masyarakat dan konsumen. 

Gambar 2.1 

Logo MNC Play Media 

 

Sumber : Website MNC Play Media 2018 

 Setiap logo tentu memiliki makna filosofis. Logo MNC sendiri dirancang 

untuk merefleksikan pertumbuhan dan sebagai penggerak untuk inovasi. Logo 

tersebut juga menggambarkan visi dari Perseroan untuk menjadi perusahaan media 

yang paling terintegrasi di Indonesia. Adapun filosofi dari logo di atas  adalah : 

1. Lingkaran di dalam logo, mengartikan sinergi berkelanjutan antar unit bisnis 

di bawah MNC Indonesia. 

2. Cahaya di tengah logo MNC, mengartikan energi perseroan untuk menjadi 

jasa media terintegrasi yang paling inovatif. 
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3. Garis yang memisahkan logo menjadi 4 kotak berotasi searah jarum jam, 

berarti berorientasi ke depan, semangat korporasi untuk membuat seluruh unit 

bisnisnya terbukti di masa depan. 

4. Pemberian warna yang terdiri dari empat warna tersebut memiliki makna 

sebagai berikut : 

a. Warna Biru merepresentasikan kepercayaan, profesionalisme dan 

bereputasi. Juga kematangan sebuah media dalam memberikan layanan 

kepada pemirsanya,secara bisnis memperlihatkan stabilitas perkembangan 

sejalan denganpergerakan ekspektasi para stakeholder. 

b. Warna Merah merepresentasikan simbol keberanian, kehangatan dan selalu 

disukai oleh mereka yang mencintai keterbukaan dan sesuatu yang baru. 

c. Warna Kuning merepresentasikan persepsi logis, menyenangkan, 

optimistis, berpikir ke depan, dan percaya diri.  

d. Warna Hijau merepresentasikan bahwa melihat warna hijau mengingatkan 

dengan nuansa alam, membangkitkan rasa tenang, segar, dan damai. 

5. Jenis huruf MNC mempunyai keunikan tersendiri karena mengakomodasikan 

nilai kesolidan, kekokohan yang juga menggambarkan bisnis yang dijalankan. 

2.5. Struktur Organisasi MNC Play Media Semarang 

Struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap 

hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, maupun orang-orang 

yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab yang berada dałam suatu 

organisasi (Handoko, 2003:169). Sistem organisasi menetapkan cara bagaimana 

tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinir secara formal. Semua 
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organisasi betapa kecilnya, mempunyai semacam struktur karena secara umum 

suatu struktur dirancang dengan cara yang paling baik untuk mencapai sasaran-

sasaran dan tujuannya. Secara garis besar terdapat beberapa macam bentuk struktur 

organisasi, antara lain: bentuk lini, fungsional, lini dan Staff, komisaris, dan matriks 

(Handoko,  2003:219). Berikut ini adalah gambar struktur organisasi yang ada pada 

MNC Play Media Semarang : 

Gambar 2.2 

Struktur Organisai MNC Play Media Semarang 

Sumber : PT MNC Play Media Semarang 2018 

MNC Play Media Semarang merupakan cabang dari perusahaan utama 

MNC Play Media Jakarta Pusat. Pimpinan dibantu oleh bagian yang ada 

dibawahnya, dimana mereka memiliki tanggung jawab untuk membawahi seluruh 

bagian masing - masing diperusahaan. Demi mencapai tujuan perusahaan juga, tiap 

bagian dari perusahaan dituntut untuk dapat bekerjasama dengan baik serta 
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pembagian tugas dan wewenang yang tepat. Adapun bagian dari MNC Play Media 

Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Branch Head 

Umumnya biasa dikenal dengan kepala cabang, memiliki tugas sebagai seorang 

kepala cabang eksekutif yang mengawasi divisi atau operasi lokal dengan fungsi 

tertentu. Branch head bertanggung jawab atas operasional diarea tersebut, 

memastikan kelancaran dan ketersediaan serta optimalisasi seluruh fungsi 

sumberdya (anggaran, sarana & prasarana, SDM). 

2. Engineer & Network 

Merupakan salah satu fungsi dalam MNC Play Media yang memiliki tugas untuk 

mengurusi jaringan komputer/telekomunikasi. Engineer & Network akan dianggap 

berhasil ketika jaringan yang dikelolanya dapat berfungsi baik, stabil. Dibawah 

fungsi ini terdapat 2 divisi yaitu : 

a. Divisi Maintenance 

Yaitu divisi yang bertugas untuk merawat dan memelihara semua peralatan sistem 

dalam kondisi layak bekerja, petugas akan mengelola kondisi perangkat-perangkat 

networking seperti router, switch, hub, firewall, access point, cable dan sebagainya. 

b. Divisi Roll Out  

 Beda halnya dengan divisi maintenance yang bertugas untuk melalukan 

pemeliharaan dan perawatan sistem, divisi roll out memiliki tugas untuk 

meningkatkan atau meng-upgrade sistem networking yang ada, divisi roll out 

berusaha memberikan teknologi-teknologi yang lebih modern dan terbaru dari versi 

sebelumnya.    
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3. Sales 

Merupakan salah satu fungsi dalam struktur organisasi MNC Play Media, semua 

kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran berada dibawah fungsi ini, terdapat 

2 divisi yaitu : 

a. Sales Retail 

Tugas dari divisi sales retail adalah mempromosikan produk MNC Play Media 

kepada masyarakat, menjual produk sesuai dengan taget penjualan. MNC Play 

Media Semarang memiliki 2 orang yang menjadi sales manager yaitu sales manager 

I dan sales manager II yang bertugas sebagai penanggung jawab atas pencapaian 

target penjualan dan strategi pemasaran, sales manager dibantu oleh Team Leader 

(TL) yaitu seorang yang betugas sebagai koordinator lapangan sekaligus fungsi 

kontrol serta bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 

Account Executive (AE) setara dengan salesman. AE memiliki peran penting 

karena sebagai penghubung antara MNC Play Media dengan klien, biasanya target 

AE adalah perusahaan-perusahaan maupun instansi yang aksesya dapat dijangkau 

oleh MNC Play Media Semarang. 

b. Corporate 

Corporate adalah sebagai salah satu fungsi untuk meraih kepercayaan dari 

shareholder dan stakeholder serta para calon investor. Divisi corporate bertujuan 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penjualan sehingga lebih efektif 

dan efisien. Corporate Head adalah orang yang bertugas sebagai penanggung jawab 

atas keberhasilan dari fungsi ini. Account Manager (AM) pada dasarnya adalah 

memastikan pemberian layanan yang berorientasi kepada peningkatan kepuasan 
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dan loyalitas pelanggan guna mengamankan pendapatan perusahaan yang berasal 

darinya. Sedangkan Sales Small Officer & Home Office (SOHO) bertugas untuk 

mencari konsumen dengan sasarannya adalah perusahaan kecil serta perumahan-

perumahan. 

4. Operation 

Merupakan salah satu fungsi penting karena semua kegiatan dalam pelaksanaan 

layanan MNC Play Media baik dari fasilitas sistem, marketing, anggaran 

perusahaan hingga sumber daya manusia berada dibawah naungan fungsi operation 

ini. Fungsi operation memiliki divisi administratif yang bertugas untuk mencatat 

semua kegiatan dalam MNC Play Media diantaranya : 

a. Finance, bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan, tugas utama yaitu 

melakukan pengaturan, transaksi, menuat laporan keuangan perusahaan. 

b. General Affair (GA) yaitu bertugas untuk mendukung kegiatan operasional 

perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

departemen atau divisi lain serta merencanakan anggaran pengadaan barang 

atau jasa beserta biaya pemeliharaannya. 

c. Customer Service (CS) yaitu bertugas sebagai tempat layanan pengaduan atau 

keluhan dari konsumen serta memberikan solusi atau jalan keluar atas masalah-

masalah yang dihadapi oleh konsumen. Customer service harus memberikan 

pelayanan prima dan membina hubungan baik dengan konsumen. 
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2.6. Jam Operasional 

MNC Play Media Semarang beroperasi setiap hari (kecuali hari libur Sabtu dan 

Minggu). MNC Play Media Semarang beroperasi mulai jam 08.00 WIB sampai 

dengan jam 16.00 WIB. 

2.7. Paket Yang Ditawarkan 

Penyedia layanan internet dituntut untuk dapat menawarkan paket layanan internet 

yang bervariasi agar dapat dijangkau oleh semua kalangan. MNC Play Media 

Semarang menyediakan  berbagai macam paket layanan internet berkecepatan 

tinggi dengan harga yang bervariasi serta kompetitif, namun disesuaikan juga 

dengan kemampuan konsumen dalam membeli. Dalam tabel berikut ini akan 

ditampilkan berbagai macam paket layanan internet beserta dengan harganya : 

Tabel 2.1 

Paket Layanan Internet MNC Play Media 

NO. JENIS PAKET KECEPATAN HARGA 

1. RESIDENTIAL Up to 10 Mbps Rp 230.000,00 

  Up to 20 Mbps Rp 330.000,00 

  Up to 30 Mbps Rp 490.000,00 

  Up to 50 Mbps Rp 789.000,00 

  Up to 100 Mbps Rp 1.589.000,00 

  Up to 200 Mbps Rp 2.999.000,00 

  Up to 1000 Mbps Call for Price 

2. SOHO Up to 7 Mbps Rp 429.000,00 

  Up to 15 Mbps Rp 659.000,00 

  Up to 25 Mbps Rp 1.089.000,00 

Sumber : Website MNC Play Media 2018 
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2.8. Skema Pelayanan Dan Pemesanan Paket  

Adapun skema pelayanan yang diberikan oleh MNC Play Media Semarang serta 

cara berlangganan sampai pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 2.3 

Skema Berlangganan Layanan MNC Play Media Semarang 

 

Sumber :  MNC Play Media Semarang 2018 
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2.9. Identitas Responden  

Subjek penelitian ini adalah konsumen yang telah mengambil keputusan untuk 

menggunakan layanan MNC Play Media Semarang. Data penelitian diperoleh dari 

penyebaran kuesioner. Identitas responden dapat diketahui dari pengisian kuesioner 

tersebut. Penyajian data tentang karakteristik responden bertujuan untuk 

mengetahui latar belakang responden penelitian ini. Pada bagian ini, disajikan data 

yang berkaitan dengan identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penghasilan konsumen, 

sebagai berikut: 

2.9.1. Identitas Responden Berdasarkan Umur 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kedewasaan seseorang 

dalam berpikir. Umur juga mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk 

memilih, misalnya memilih layanan internet yang akan digunakan dirumahnya. 

Data mengenai umur responden berguna untuk mengetahui kelompok umur mana 

yang paling banyak atau paling berpotensi memilih melakukan pembelian pada 

layanan internet.  

 Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

memutuskan menggunakan layanan internet MNC Play Media paling banyak 

berada pada golongan umur 21 – 25 tahun, yaitu sebesar 49%. Sedangkan untuk 

golongan umur yang paling sedikit memutuskan menggunakan layanan internet 

MNC Play Media adalah golongan umur dibawah 20 tahun, yaitu hanya 1%. 

Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah responden yang melakukan 

pembelian pada layanan MNC Play Media Semarang, dilihat dari umur responden: 
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Tabel 2.2 

Kelompok Umur Responden 

No.  Umur Frekuensi Persentase (%) 

1. ≤ 20 1 1 

2. 21 - 25 49 49 

3. 26 - 30 8 8 

4. 31 - 35 5 5 

5. 36 - 40 3 3 

6. 41 - 45 12 12 

7. 46 - 50 3 3 

8. ≥ 51 19 19 

 Total 100 100 

  Sumber : Data primer yang diolah 2018 

2.9.2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pengumpulan data jenis kelamin responden bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan pengguna layanan MNC Play 

Media Semarang. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah responden yang 

melakukan pembelian dilihat dari jenis kelamin: 

Tabel 2.3 

Jenis Kelamin Responden 

No.  Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1. Laki – laki 71 71 

2. Perempuan 29 29 

 Total 100 100 

  Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan layanan internet MNC Play Media Semarang adalah golongan 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 71%. Sedangkan untuk golongan berjenis 

kelamin perempuan sebesar 29%. 
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2.9.3. Identitas Responden Berdasarkan Status Martial 

Status marital yang dimiliki responden dirasa perlu untuk diketahui oleh peneliti 

dalam penelitian ini kaitannya dengan bagaimana pilihan seorang responden yang 

telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dalam memenuhi kebutuhannya. 

Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah responden yang melakukan 

pembelian pada layanan MNC Play Media Semarang, dilihat dari status marital 

responden: 

Tabel 2.4 

Status Martial Responden 

No.  Jenis Status Frekuensi Persentase (%) 

1. Belum menikah  54 54 

2. Menikah 44 44 

3. Janda / Duda 2 2 

 Total 100 100 

    

  Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan layanan internet MNC Play Media Semarang adalah golongan 

responden yang belum menikah yaitu sebesar 54%. Kemudian diikuti oleh 

golongan responden yang sudah berkeluarga atau sudah menikah yaitu sebesar 

44%. Untuk sisanya adalah golongan responden yang sudah janda/duda yaitu 

sebesar 2%. 

2.9.4. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh 

oleh responden. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pemikiran 

dan gaya hidupnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan 



75 
 

 
 

semakin luas dan kritis pemikirannya untuk menentukan suatu pilihan dalam 

melakukan pembelian. Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah responden 

yang melakukan pembelian pada layanan MNC Play Media Semarang, dilihat dari 

pendidikan terakhir responden: 

Tabel 2.5 

Pendidikan Terakhir Responden 

No.  Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. Tamat SD  0 - 

2. Tamat SMP 0 - 

3. Tamat SMA 35 35 

4. Diploma / Akademi 9 9 

5. Sarjana 47 47 

6. Pasca Sarja 9 9 

7. Lainnya 0 - 

 Total 100 100 

  Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan layanan MNC Play Media Semarang adalah responden yang 

memiliki pendidikan terakhir Sarjana yaitu sebesar 47%, karena kebanyakan 

responden terdiri dari lulusan sarjana yang telah memiliki profesi masing-masing. 

Kemudian golongan responden berdasarkan pendidikan terakhir selanjutnya diikuti 

oleh pendidikan terakhir tamat SMA sebesar 35%. Lalu sebagian kecil responden 

terdiri dari golongan pendidikan terakhir Diploma/Akademi sebesar 9% dan Pasca 

Sarjana sebesar 9% juga. 

2.9.5. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan adalah sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia yang 

menghasilkan suatu imbalan bisa berupa uang ataupun Iainnya. Pekerjaan juga akan 

mampu mempengaruhi mobilitas seseorang. Dengan mengetahui jenis pekerjaan 
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responden akan diperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial dan ekonomi 

responden. Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah responden yang 

melakukan pembelian pada layanan MNC Play Media Semarang, dilihat dari 

pekerjaan responden: 

Tabel 2.6 

Pekerjaan Responden 

No.  Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1. Pelajar / Mahasiswa  30 30 

2. Wiraswasta 37 37 

3. PNS 6 6 

4. Pegawai Swasta 17 17 

5. TNI / POLRI 1 1 

6. Lainnya 9 9 

 Total 100 100 

  Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan layanan MNC Play Media Semarang adalah responden yang 

memiliki profesi sebagai Wiraswasta yaitu sebesar 37%. Kemudian diikuti oleh 

responden yang memiliki profesi sebagai Pelajar/Mahasiswa yaitu sebesar 30%. 

Sedangkan sebagian kecil adalah responden yang memili profesi sebagai 

TNI/POLRI yaitu hanya 1%.   

2.9.6. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan 

Pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diterima seseorang 

sebagai timbal balik dari pekerjaan yang mereka lakukan dalam kurun waktu 

tertentu, termasuk uang saku terutama bagi para pelajar / mahasiswa yang belum 

berpenghasilan. Besarnya pendapatan yang diperoleh responden akan berpengaruh 

pada daya belinya, dan daya beli juga akan mampu mempengaruhi responden untuk 
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menentukan pilihannya dalam melakukan suatu pembelian. Berikut ini akan 

disajikan data mengenai jumlah responden yang melakukan pembelian pada 

layanan internet MNC Play Media Semarang dilihat dari tingkat pendapatan per 

bulan responden :  

Tabel 2.7 

Pendapatan per Bulan Responden 

No.  Pendapatan per Bulan Frekuensi Persentase (%) 

1.  < Rp 2.000.000,00   26 26 

2.  > Rp 2.000.000,00 - Rp. 4.000.000,00 21 21 

3.  > Rp 4.000.000,00 – Rp. 6.000.000,00 18 18 

4.  > Rp 6.000.000,00 35 35 

 Total 100 100 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan layanan MNC Play Media Semarang adalah responden yang 

memiliki penghasilan diatas Rp 6.000.000,00 yaitu sebesar 35%. Sedangkan 

sebagian kecil responden adalah yang memiliki penghasilan antara  > Rp 

4.000.000,00 – Rp. 6.000.000,00 yaitu 18%. Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

harga mempengaruhi responden dalam menggunakan layanan internet MNC Play 

Media, karena sebagian besar responden adalah pembeli yang memiliki penghasilan 

tinggi. 

2.9.7. Identitas Responden Berdasarkan Paket Internet yang Digunakan 

Jenis paket internet dalam penelitian ini adalah paket internet MNC Play Media 

yang sedang digunakan oleh responden. Jenis paket internet yang dipilih seseorang 

menunjukkan kebutuhan seseorang akan internet. Semakin tinggi paket paket 

internet yang orang pilih maka semakin besar kebutuhan dan bnyaknya orang yang 
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menggunakan internet dirumah pengguna internet tersebut. Berikut ini akan 

disajikan data mengenai jumlah responden yang melakukan pembelian pada 

layanan MNC Play Media Semarang, dilihat dari jenis paket internet yang 

digunakan : 

Tabel 2.8 

Jenis Paket Internet yang Digunakan 

No.  Jenis Paket  Frekuensi Persentase (%) 

1. SOHO 7 Mbps 3 3 

2. SOHO 15 Mbps 4 4 

3. SOHO 25 Mbps 1 1 

4. RESIDENTAL 10 Mbps 35 35 

5. RESIDENTAL 20 Mbps 10 10 

6. RESIDENTAL 30 Mbps 10 10 

7. RESIDENTAL 50 Mbps 10 10 

8. RESIDENTAL 100 Mbps 9 9 

9. RESIDENTAL 200 Mbps 10 10 

10. RESIDENTAL 1000 Mbps 8 8 

 Total 100 100 

 Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan layanan MNC Play Media Semarang adalah responden yang memilih 

jenis paket internet Residental 10 Mbps yaitu sebesar 35%. Sedangkan sebagian 

kecil adalah responden yang memilih paket internet Soho 25 Mbps yaitu hanya 1%.  

2.9.8. Identitas Responden Berdasarkan Lama Menggunakan Layanan 

Tingkat berapa lama responden dalam menggunakan layanan internet MNC Play 

Media perlu diketahui oleh peneliti dalam kaitannya dengan bagaimana seorang 

responden sebagai pembeli merasa cocok atau betah dengan layanan internet MNC 

Play Media. Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah responden yang 
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melakukan pembelian pada layanan MNC Play Media Semarang, dilihat dari lama 

menggunakan layanan internet responden: 

Tabel 2.9 

Lama Menggunakan Layanan Internet MNC Play Media 

No.  Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1. < 1 tahun 33 33 

2. 2 tahun 46 46 

3. 3 tahun 21 21 

 Total 100 100 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa sebagian responden yang 

menggunakan layanan MNC Play Media Semarang adalah responden yang telah 

menggunakan layanan internet selama 2 tahun, yaitu sebesar 46%. Sedangkan 

sebagian kecil adalah responden yang telah menggunakan layanan internet selama 

3 tahun, yaitu sebesar 21%.  

2.9.9. Identitas Responden Berdasarkan Pernah Tidaknya Menggunakan 

Layanan Internet Sebelum MNC Play Media 

 Pernah atau tidaknya responden dalam menggunakan layanan internet selain 

layanan internet MNC Play Media perlu diketahui oleh peneliti kaitannya dengan 

keputusan responden selaku pembeli. Ketika pembeli sudah pernah menggunakan 

layanan internet selain layanan internet MNC Play Media itu membuktikan bahwa 

MNC Play Media telah menjadi solusi untuk menggunakan layanan internet yang 

dirasa lebih baik dan dapat diketahui bahwa pembeli sudah berpengalaman dalam 

menilai layanan internet. Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah 

responden yang melakukan pembelian pada layanan MNC Play Media Semarang, 

dilihat dari pernah atau tidak menggunakan layanan internet lain : 
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Tabel 2.10 

Pernah Menggunakan Selain Layanan Internet MNC Play Media 

No.  Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1. Pernah 74 74 

2. Tidak Pernah 26 26 

 Total 100 100 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

yang menggunakan layanan MNC Play Media Semarang adalah responden yang 

pernah menggunakan layanan internet selain MNC Play Media yaitu sebesar 74%. 

Sedangkan sebagian kecil responden yang belum pernah mnggunakan layanan 

internet lain sebesar 26%. Dari data diatas dapat diketahui bahwa MNC Play Media 

telah menjadi solusi layanan internet yang lebih baik dari layanan internet 

responden sebelumnya. Kemudian berikut ini adalah data mengenai jumlah 

responden yang pernah menggunakan layanan internet selain layanan internet MNC 

Play Media :  

Tabel 2.11 

Layanan Internet yang Digunakan Sebelum MNC Play Media 

No.  Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. Indihome 56 75,7 

2. Firstmedia 4 5,4 

3. Biznet 1 1,3 

4. Indosat Ooredoo GIG 2 2,8 

5. My Republic 10 13,5 

6. Oxygen.id 0 - 

7. Lainnya .... 1 1,3 

 Total 74 100 

  Sumber : Data primer yang diolah 2018 

 



81 
 

 
 

 Dari Tabel 2.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan layanan MNC Play Media Semarang adalah responden yang pernah 

menggunakanan layanan internet Indihome yaitu sebesar 75,7% dari total 74 orang 

yang pernah menggunakan layanan internet selain MNC Play Media. Sedangkan 

sebagian kecil adalah responden yang pernah menggunakan layanan internet Biznet 

yaitu hanya 1% dan layanan internet lainnya yaitu 1% juga
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