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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat 

Yellow Cat Games Studio Surabaya terletak di jalan Sutorejo selatan  gg 3 

no. 1 Surabaya. Yellow Cat Games Studio bekerja sebagai pembuat games dan 

dicetus sebagai studio game di Indonesia sejak Juli 2008. Banyak game yang 

mereka produksi dari berbagai klien seperti dari negara Amerika serikat, Belanda, 

Singapura dan lain sebagainya.  

Game dari mereka sudah dipublikasikan di depan banyak orang dan libih 

dari 100 juta orang pengguna intenet memainkan game mereka tiap bulan (data 

official dari klient mereka). Banyak dari game mereka di translasikan ke berbagai 

bahasa dan paling banyak adalah ditranslasikan denga 15 bahasa dalam satu game. 

Mereka mulai pindah dari kantor lamanya, dengan kantor yang lebih baru 

yang mempunyai lahan besar sejak Maret 2011. Dan mereka mulai aktif untuk 

mencari rekan kerja yang baru untuk bersama-sama mensukseskan studio untuk 

berkembang lebih maju lagi. 

Untuk sekarang ini kebanyakan Yellow Cat games membuat game dengan 

konsol PC dan dibuat dengan Flash games tapi mereka juga proses untuk 

membuat game mobile seperti iPhone, iPad, dan Android yang berbasis alat 

sehari-hari. Dikemudian hari Yellow cat games akan membuat game untuk konsol 

Nintendo Wii, Gameboy, dan Xbox Live games. 
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2.2 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan  

Nama Media  

Jenis Media 

Alamat  

Telp / Fax 

Email  

Website 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Yellow Cat Games Studio 

Game development 

Game flash 

Jl. Sutorejo Selatan gg 3 no.1 Surabaya. 

031- 593 3156  

admin@yellowcatgames.com 

www.Yellowcatgames.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. Divisi Umum adalah divisi yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian 

/ fungsional pada perusahaan. Divisi Umum memimpin beberapa unit 

bidang fungsi pekerjaan atau seluruh manajer. 

2. Divisi CEO adalah divisi yang melaksanakan target pemasaran, 

melakukan pengembangan pasar (lobbying & client maintenance) serta 

membuat laporan pemasaran. 

3. Divisi Ilustrator bertugas merancang dan mengerjakan ilustrasi dan 

animasi untuk pesanan client hingga siap untuk didemokan. 



8 

4. Divisi Programer adalah divisi yang memprogram semua jalannya game 

berbasis flash untuk mudah dimainkan pemain 

 

2.6 Logo Perusahaan 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

 

Sejak awal berdiri logo Yellow Cat Games disimbolkan oleh dua kaki 

kucing yang melambangkan bersahabat untuk mendukung klien di balik layar. 

Sedangkan tampilan identitas yang lucu dengan warna kuning oranye 

menyampaikan komitmen game ini adalah game santai untuk kalangan wanita dan 

anak-anak. Santai dan serius merupakan pemikiran ideal yang tercermin dalam 

brand identity (logo) Yellow Cat games yang juga merupakan janji dari 

perusahaan ini untuk semua kliennya yang telah mempercayainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


