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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

CV. Pelangi Advertising adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

periklanan, reklame dan terletak di Jalan Kemas H. Umar Bo. 491, Kuto Batu di 

Palembang, Sumatera Selatan. CV. Pelangi Advertising ini sudah terbentuk dari 

tahun 2009. CV. Pelangi Advertising melayani untuk jasa percetakan spanduk, 

kartu nama, undangan, dan lainnya. Pada tahun awal terbentuk, CV. Pelangi ini 

tidak melayani digital printing, seperti pembuatan sticker, brosur, dan lain-lain, 

hanya fokus pada bidang reklame seperti pembuatan soanduk, ataupun papan 

nama. Namun, memasuki tahun belakangan ini, CV. Pelangi Advertising 

melayani jasa digital printing, sehingga sekarang sudah dapat melayani 

pembuatan sticker, kartu nama, maupun spanduk, dan banner. 

 

Gambar 2.1. Tempat dan Lingkungan di CV. Pelangi Advertising 
(Dokumentasi Pribadi Penulis) 

CV. Pelangi Advertising masih merupakan perusahaan yang kecil dan 

sederhana. Oleh karena itu, pekerja yang ada di perusahaan ini masih cukup 
sedikit dan direkturnya adalah Dionisius Kenny Novian. CV. Pelangi Advertising 

ini sudah ada selama 12 tahun, maka tempat ini sudah dikenal oleh orang sekitar 

dan sudah dipercaya untuk mengerjakan proyek untuk pembuatan spanduk 
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maupun papan nama untuk usaha bisnis yang ada di Palembang, dari perusahaan 

start-up, maupun usaha bisnis yang sudah terkenal di Palembang.  

CV. Pelangi Advertising sangat memerhatikan kualitas dan kepuasan 

client dan hal tersebut terceminkan pada taglinenya yaitu “Quality is our 

priority”. Selain itu, perusahaan ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan 

periklanan yang paling unggul dan dapat bersaing dengan usaha lainnya secara 
sehat. 

 

Gambar 2.2. Logo Perusahaan 
(Arsip Perusahaan, n.d.) 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Direktur dari CV. Pelangi Advertising ini adalah Dionisius Kenny Novian, dan 

dibawah pimpinannya ada General Manager. Setelah itu terdapat 3 divisi, yaitu 

divisi desain, admin, dan produksi. Divisi desain bertugas untuk mendesain jika 

ada client, divisi admin bertugas untuk merekap data dan mengecek kembali karya 

dari divisi desain sudah sesuai atau belum dengan permintaan client. Lalu, pada 

divisi produksi bertugas untuk membuat karya tersebut sampai jadi. 
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Gambar 2.3. Bagan struktur organisasi CV. Pelangi Advertising 
(Arsip Perusahaan, 2021) 


