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Kata Pengantar 

 

 
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT atas Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel dengan judul 

“ANALISIS KARAKTERISTIK WEB PROJECTS.CO.ID TERHADAP 

KEPUSAAN FREELANCER”. artikel ini disusun sebagai salah satu tugas yang di 

berikan oleh Bapak Dosen mata kuliah “E-bisnis” untuk ujian ETS. 

Penulis tentu menyadari bahwa dalam penulisan artikel ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu 

kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 19 November 2020 
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1.1 Latar Belakang 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, makin berkembang pula 

teknologi website. Jika pada awalnya cukup dengan halaman statis, maka pada saat 

ini suatu website menjadi lebih kaya fitur dengan tampilan yang dinamis dan estetis. 

Tentunya dengan semakin baiknya teknologi internet site, turut berkembang pula 

konsep tentang pemenuhan kepuasan pengguna terhadap suatu website untuk 

memudahkan keseharian para pengguna [1] 

Melalui website, beberapa masalah yang kompleks dapat diatasi dengan 

menggunakan alat teknologi s. Dengan menggunakan internet, segala masalah yang 

ada dapat diselasaiakn atau dicari jalan keluar nya melalui internet. Suatu masalah 

seperti pencariaan projek yang dilakukan oleh freelancer yang diamana melalui 

internet memudahkan para freelancer dalam mencari projek untuk dikerjkan [2]. 

Melaui website projects.co.id ini memungkinkan para freelancer 

memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka bisa. Dan juga 

freelancer dapat membangun image mereka agar para klien memberikan proyek 

kepada mereka. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Website 

Karakteristik website yang didefinisikan Rahadi (2013:2) sebagai “atribut 

yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan penilaian pada website suatu 

toko online” [3]. 

2.2 Freelancer 

Kata freelance sendiri adalah sebuah istilah pada Abad Pertengahan yang 

digunakan kepada seorang prajurit bayaran (a free lance) yang tak terikat kepada 

siapa pun kecuali hanya pada orang yang mempekerjakannya. [4]. 

2.3 Kepuasaan Pelanggan 

Kepuasan yaitu suatu ekspresi yang di ungkapkan baik itu senang maupun 

tidak yang di bandingkan antara ekspetasi suatu produk yang diharapkan dengan 

realita produk yang didapatkan [5]. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Profil Perusahaan 

Projects.co.id dikelola di bawah PT Panonpoe Media yang berbasis lokal 

serta eksistensi dan legalitas perusahaan yang jelas yang sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

Melalui website ini, Pemberi projek bisa secara leluasa menawarkan 

projectnya, menerima penawaran dan menentukan pilihan terbaiknya. Worker bisa 

dengan mudah mempromosikan dirinya dan melakukan penawaran. Seller bisa 

menawarkan dan menjual produk-produk digitalnya dan Buyer bisa mencari dan 

membeli produk digital yang dibutuhkan dengan kualitas terjamin. 

3.2 Analisis Karaktertik Projects.co.id Terhadap Kepuasaan Freelancer 

Dunia freelance banyak hambatan yang sering terjadi dengan pemberi 

proyek antara lain pemberian upah dan jangka waktu tersebut. Di web projects.co.id 

kita sebagai freelancer dapat menawar sebuah projek seorang bisa lebih tinggi atau 

pun dapat rendah. 

 

 

Gambar 1. Penawaran harga pada suatu projek di projects.co.id 
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Tidak hanya ada fitur tawar menawar tetapi freelancer juga diberi kebebasan dalam 

memilih sebuah projek yang akan dipilih untuk dikerjakan. 

 

Gambar 2. Penawaran Projek di projects.co.id 

 

Selain itu juga, di web projects.co.id juga menerapkan sistem poin / nilai yang 

dimana berguna untuk membangun image freelancer agar para pemberi projek 

mengerti bahwa seberapa bagus kah freelancer tersebut. 
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Gambar 3. Ranking Freelancer di proejects.co.id 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Karakteristik web projects.co.id ini sangat membantu para freelancer yang 

dimana terdapat sistem tawar menawar antara freelancer dengan pemberi projek 

dan juga diberikan sistem ranking membuat brand image para freelancer menjadi 

naik sehingga para pemberi projek sering memberi pekerjaan kepada mereka. 

Dengan adanya banyak projek yang ditawarkan di projects.co.id membuat para 

freelancer dapat leluasa untuk memilih projek yang akan dikerjakan mereka. 
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Worker bisa dengan mudah mempromosikan dirinya dan 
melakukan penawaran. 

114–23. MUSTOFA. 2018. “PEKERJA LEPAS (FREELANCER) DALAM DUNIA BISNIS MUSTOFA 1) Dosen 
STISIP Yuppentek Tangerang” X: 19–25. Perwira, B., E. Yulianto, and S. Kumadji. 2016. “PENGARUH 

nya melalui internet. Suatu masalah seperti pencariaan projek yang dilakukan oleh freelancer 
yang diamana melalui internet memudahkan para freelancer dalam mencari projek untuk 
dikerjkan  (Rahadi 2011). Melaui website projects.co.id  ini  memungkinkan para  freelancer 
memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka bisa. Dan juga freelancer 
dapat membangun image mereka agar para klien memberikan proyek kepada mereka. BAB II 
KAJIAN PUSTAKA  2.1 Karakteristik  Website Karakteristik  website  yang didefinisikan  Rahadi 
(2013:2) sebagai “atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan penilaian pada 
website suatu toko online” (Flavian 2005). 2.2 Freelancer Kata freelance sendiri adalah sebuah 
istilah pada Abad Pertengahan yang digunakan kepada seorang prajurit bayaran (a free 
lance) yang tak  terikat kepada siapa pun kecuali hanya pada orang yang 
mempekerjakannya.  (MUSTOFA  2018).  2.3  Kepuasaan Pelanggan Kepuasan yaitu  suatu 
ekspresi yang di ungkapkan  baik itu senang maupun tidak yang di bandingkan  antara 
ekspetasi suatu produk yang diharapkan dengan realita produk yang didapatkan (Perwira, 
Yulianto, and Kumadji 2016). BAB III PEMBAHASAN 3.1 Profil Perusahaan Projects.co.id dikelola di 
bawah PT Panonpoe Media yang berbasis lokal serta eksistensi dan legalitas perusahaan 
yang jelas yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui website 
ini, Pemberi projek bisa secara leluasa menawarkan projectnya, menerima penawaran dan 
menentukan pilihan  terbaiknya. 

Seller bisa menawarkan dan menjual produk-produk digitalnya dan 
Buyer bisa mencari dan membeli produk digital yang dibutuhkan dengan kualitas terjamin. 3.2 
Analisis Karaktertik Projects.co.id  Terhadap Kepuasaan  Freelancer Dunia freelance banyak 
hambatan yang sering terjadi dengan pemberi proyek antara lain pemberian upah dan 
jangka waktu tersebut. Di web projects.co.id kita sebagai freelancer dapat menawar sebuah 
projek seorang bisa lebih tinggi atau pun dapat rendah. Gambar 1. Penawaran harga pada 
suatu projek di projects.co.id Tidak hanya ada fitur tawar menawar tetapi freelancer juga 
diberi kebebasan dalam memilih sebuah projek yang akan dipilih untuk dikerjakan. Gambar 2. 
Penawaran Projek di projects.co.id Selain itu juga, di web projects.co.id juga menerapkan 
sistem poin / nilai yang dimana berguna untuk membangun image freelancer agar para 
pemberi projek mengerti bahwa seberapa bagus kah freelancer tersebut. Gambar 3. Ranking 
Freelancer di proejects.co.id BAB IV KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan Karakteristik web projects.co.id 
ini sangat membantu para freelancer yang dimana terdapat sistem tawar menawar antara 
freelancer dengan pemberi projek dan juga diberikan sistem ranking membuat brand image 
para freelancer  menjadi naik sehingga  para pemberi  projek sering  memberi pekerjaan 
kepada mereka. Dengan adanya banyak projek yang ditawarkan di projects.co.id membuat 

para freelancer dapat leluasa untuk memilih projek yang akan dikerjakan mereka. DAFTAR 
PUSTAKA Flavian. 2005. “Pengaruh Atribut Produ Dan Karakteristik Website Terhadap E-Loyalty ( 
Studi Pada Wisatawan Domestik Ke Kota Malang Yang Menggunakan Situs Traveloka )” 62 (2): 
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