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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat 

CV.Esabra atau Esabra Games terletak di jalan Gayungsari Barat 73 lantai 

2, Gayungan, Surabaya. Esabra Games berfokus sebagai Game Art Specialist dan 

didirikan sebagai studio game di Indonesia sejak awal tahun 2008. Banyak game 

yang mereka produksi dari berbagai klien seperti dari negara lain dan beberapa 

dari game produksinya dirilis di situs flash game minijuegos.com. 

Proyek pertama mereka  adalah pembuatan ilustrasi game kartu seperti 

Legend Of The Five Rings dan Shadow Fist. Di tahun 2011, Esabra Games 

berkembang dan mulai menciptakan game-game orisinal mereka dengan bekal 

pengalaman dan perekrutan beberapa programmer. 

Untuk sekarang ini Esabra Games berfokus dalam pembuatan game kreatif 

dengan sense of art, dan berdedikasi untuk membuat game yang lebih 

menyenangkan dan seru untuk masyarakat yang suka bermain game di situs 

internet dan mobile platform. 

 

2.2 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan  

Nama Media  

Jenis Media 

Alamat  

: 

: 

: 

: 

CV.Esabra 

Game development 

Game flash 

Jl. Gayungsari Barat 73 lt.2, Gayungan, Surabaya. 
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Telp / Fax 

Email  

Website 

: 

: 

: 

085607777085  

eghers@gmail.com 

www.esabragames.com 

 

2.3 Visi 

Membuat game untuk mengembangkan industri game di Indonesia 

2.4 Misi 

Menjadi sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam menghadapi 

konsumen 

2.5 Job Description 

1. Project Leader adalah divisi yang memiliki tanggung jawab seluruh 

bagian/fungsional pada perusahaan. Project Leader memimpin proyek 

yang sedang dikerjakan. 

2. Ilustrator/Game Designer adalah divisi yang membuat desain visual suatu 

proyek game baik itu Artwork, Ilustrasi, dan seluruh unsur visual suatu 

game. 

3. Programer adalah divisi yang memprogram semua jalannya game berbasis 

flash untuk mudah dimainkan pemain 
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2.6 Logo Perusahaan 

                         

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

 

Logo Esabra Games disimbolkan oleh tipografi bertuliskan Esabra Games 

dengan dua warna, biru dan kuning oranye. Font yang digunakan pun terkesan 

simple dan mengusung konsep pixel art yang melambangkan kesederhanaan, 

bersahabat, ringan, fun. Warna biru memberi efek ketenangan dan memberi kesan 

kepercayaan dan profesional. Sedangkan warna kuning oranye menyampaikan 

komitmen dan konsep game ini adalah game santai untuk seluruh kalangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


