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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Menurut Zhang selaku HR Manager KodeFox,  PT Prima Teknologi KodeFox 

merupakan startup yang bergerak di bidang pengembangan software berbasis web 

maupun mobile. Startup ini didirikan oleh seorang berkewarganegaraan Amerika 

Serikat bernama Simon Sturmer pada tahun 2016. Beliau adalah seorang software 

engineer yang pernah bekerja di perusahaan media sosial Facebook selama 2 tahun 

sejak 2014-2016. Pada awalnya Simon Sturmer mendirikan PT Prima Teknologi 

KodeFox  sebagai perusahaan asal Amerika Serikat yang bertempat di California 

dengan nama KodeFox, Inc. Kemudian beliau membuka cabang perusahaan di 

Brisbane, Australia dan Tangerang Indonesia dengan nama PT Prima Teknologi 

KodeFox pada tahun 2016 (Zhang, 2019). 

 PT Prima Teknologi KodeFox memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang 

terkemuka di bidang IT dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan 

misi dari perusahaan adalah agar dapat mengembangkan aplikasi yang bersifat kokoh 

dan mampu bersaing di pasaran (KodeFox, 2017). Hal ini dibuktikan PT Prima 

Teknologi KodeFox dengan mengembangkan semua aplikasinya menggunakan 

metode software development  yang benar, mendasari semua aplikasi yang dibangun 

pada testing (Test Driven Development), serta hanya menggunakan teknologi-teknologi 

yang   tepat   untuk    mengembangkan    software   sesuai   kebutuhan   seperti  React.js, 
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React Native, Github, GraphQL, dan sebagainya (KodeFox, 2017). Gambar 2.1 

merupakan logo dari KodeFox.  

Gambar 2.1 Logo KodeFox 
(Sumber: https://www.kodefox.com) 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

 Struktur organisasi PT Prima Teknologi KodeFox ditunjukkan oleh Gambar 

2.2. Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Technology Officer (CTO) merupakan 

jabatan tertinggi di PT Prima Teknologi KodeFox. Kedua jabatan tersebut masing-

masing dipimpin oleh Paul Sturmer dan Simon Sturmer. CEO memiliki tanggung 

jawab untuk mengatur dan mengambil keputusan suatu perusahaan. Sedangkan tugas 

dari CTO adalah memastikan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk 

membangun piranti lunak sesuai kebutuhan klien merupakan yang paling tepat. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Prima Teknologi KodeFox 

 
Gambar 2. 1 Logo KodeFox 

 



 7 

PT Prima Teknologi KodeFox kemudian dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Project 

Manager,  Designer, Software Engineer dan Human Resource. Divisi-divisi tersebut 

memiliki tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Project Manager bertanggung jawab terhadap project yang dikerjakan. Dimulai 

dari penjadwalan proyek, mengatur budget proyek, memastikan bahwa tujuan 

akhir proyek terpenuhi, serta mengelola pembagian tugas agar efektif dan 

efisien. 

2. Designer bertanggung jawab untuk membuat desain aplikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan klien dan dapat dikerjakan oleh software engineer. Desain 

yang dikerjakan merupakan desain UI dan UX, dan segala yang berhubungan 

untuk kepentingan pemasaran perusahaan. 

3. Software Engineer bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem dan 

aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat dan alur bisnis yang diminta, 

baik untuk kepentingan klien maupun kepentingan internal perusahaan. 

4. Human Resource (HR) Manager bertanggung jawab dalam mengatur seluruh 

manajemen internal dan administratif perusahaan 


