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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 LATAR BELAKANG 

Pemanfaatan big data untuk meningkatkan performa usaha banyak menjadi pembahasan 

penelitian akhir-akhir ini. Ketersediaan data yang mampu diakses secara cepat untuk mereproduksi 

informasi baru yang penting dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor kunci yang 

menentukan keberhasilan organisasi. Penelitian ini akan membahas implementasi algoritma K-

Means untuk menghasilkan informasi baru berupa klasifikasi kelompok produk berdasarkan data 

transaksi penjualan di masa lalu. [1]  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ikut mendorong perkembangan 

dalam berbagai bidang, tak terkceuali pada sektor perdagangan dan jasa. Hal ini dapat terlihat dari 

bermunculannya berbagai ecommerce dan marketplace di Indonesia selama satu dekade terakhir 

ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran serta kontribusi internet dalam bidang 

jasa. Penelitian difokuskan kepada pekerja lepas (freelancer) yang tergabung dalam Projects.co.id, 

marketplace yang mempertemukan pihak pencari jasa dengan para freelancer. [2]  

Studi ini hendak mendeskripsikan bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi di dalam dunia bisnis, terutama kehadiran pekerja lepas (freelance) yang akhir-

akhir ini makin mudah dijumpai. Sebagai bagian dari dunia bisnis, kehadiran mereka dapat ikut 

memberi kontribusi bagi perkembangan dunia bisnis, terutama untuk perusahaan yang 

memerlukan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang tidak bisa dipenuhi oleh 

pegawai full time. [3] 

 

1.2 Rumusan Masalah 

A. Bagaimana cara mendaftar dari situs kontes via 99designs ? 

B. Apa saja macam-macam untuk membuat desain yang unik dan menarik di 99designs ? 

C. Bagaimana proses cara kerja dari situs 99designs? 

 



1.3 Tujuan  

A. Supaya pembaca bisa mengetahui Bagaimana cara mendaftar dari situs kontes via 

99designs 

B. Supaya pembaca bisa mengetahui apa saja macam-macam untuk membuat desain yang 

unik dan menarik di 99designs  

C. Supaya pembaca bisa mengetahui Bagaimana proses cara kerja dari situs 99designs  

1.4 Mamfaat 

A. Pembaca bisa memahami cara mendaftar dari situs kontes via 99designs 

B. Pembaca bisa memahami cara apa saja macam-macam untuk membuat desain yang unik 

dan menarik di 99designs  

C. Pembaca bisa memahami proses cara kerja dari situs 99designs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

99designs Merupakan salah satu dari website freelance yang ditunjukkan untuk kalangan 

desainer grafis dan para seniman digital lainnya. Situs freelance desain grafis diIndonesia ini 

menggunakan system kontes yang dimana kita akan bisa memasukkan hasil karya kita ke dalam 

proyek tertentu dan klien akan memilih mana yang paling mereka sukai atau minat. 

Pada dunia desain dikenal beberapa metode desain yang diterapkan dalam proses pembuatan 

desain. Penerapan tersebut sudah dilakukan oleh kalangan desainer grafis profesional atau 

korporasi desain grafis dan di lingkungan akademis. Salah satu produk dari desain grafis adalah 

logo. Logo sendiri merupakan bagian dari corporate identity, sedangkan corporate identity 

merupakan bagian dari sebuah brand. Dalam merancang logo, para desainer grafis profesional 

memakai metode yang runtut dan kompleks. Namun dalam 5 tahun terakhir muncul fenomena 

kontes desain online yang memiliki prosedur lebih singkat dengan imbalan instan dibanding yang 

dilakukan oleh para professional.[4] 

99designs merupakan sebuah perusahaan yang mengelola sebuah marketplance secara online, 

seperti  tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi di internet 

namun khusus disuatu bidang desain grafis. Perusahaan ini menciptakan subuah produk mereka 

secara crowdsourcing adalah suatu proyek yang ditawarkan kepada banyak orang dan pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa masukan dari orang.  

Melalui perusahaan ini pelanggan dapat meminta para desainer untuk menyerahkan suatu 

desain mereka kesebuah kontes untuk membuat produk desain seperti website, T-shirt, dan logo. 

Dari beberapa desain tersebut, pelanggan akan memilih sebuah desain yang terbaik. Desainer yang 

terpilih akan memenangkan sebuah hadiah uang tunai. Selain model lelang dari kontes pelanggan 

juga dapat bekerja dengan desainer individu dengan membeli suatu rancangan desain dari toko 

logo readymade 99designs. 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Cara memdaftar situs kontes via 99designs 

Seiring dengan perkembangan teknologi digital marketing, muncul sebuah situs seperti 

99designs Merupakan salah satu dari website freelance yang ditunjukkan untuk kalangan desainer 

grafis dan para seniman digital lainnya. Situs freelance desain grafis diIndonesia ini menggunakan 

system kontes yang dimana kita akan bisa memasukkan hasil karya kita ke dalam proyek tertentu. 

 

Ini adalah tampilan awal dari situs 99designs tampilan pada awalnya cukup menarik.  

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendaftar 99designs sebagai berikut: 

1. Silahkan masuk di link berikut ini https://99designs.com/ 

2. Kik tombol sig up yang ada dibawah form log in 

https://99designs.com/


 

3. Cara selanjutnya kita hanya tinggal mengisi kolom email anda dan password anda yang telah kita 

siapkan sebelumnya. Untuk passwordnya pilih kata yang paling mudah kita ingat. Pilih I’m a 

designs jika kita ingin menjadi seorang desainer di 99designs atau pilih l need something designed 

jika kita membutuhkan seseorang desainer untuk bekerja dengan kita.  

4. Selanjutnya kita harus mengisi kolom display nama atau nama yang akan kita gunakan. 

5. Klik tombol register  

6. Selesai  

Akhirnya kita sudah memilih sebuah akun 99designs yang dapat kita gunakan nantinya sebagai seseorang 

desainer. Tetapi pada tahap ini akun kita belum dapat digunakan untuk mengikuti sebuah kontes.  

3.2 Macam untuk membuat desain yang unik dan menarik di 99designs  

1. Logo dan tanda pengenal 

 

Logo dan tanda pengenal supaya mudah untuk kita ingat. Kita bisa memesan logo dan 

hosted website, tanda pengenal barang, desain logo, kartu bisnis dan lainnya.  



2. Web dan app desain 

 

Seharusnya website kita sudah dibuat semenarik mungkin untuk memikat audiens. 

99designs juga menawarkan anda dengan pembuatan desain untuk web & app desain. Dari 

mulai desain halaman web, desain tema wordpress, landing page, design, ikon dan lain-

lain.  

3. Bisnis dan iklan  

 

Tanpa desain iklan pun juga tidak akan menarik perhatian konsumen. Promosikan apa yang 

kita jual dengan desain-desain yang menarik supaya bisa kita pesan di 99designs. Kita juga 

bisa memesan brosur, poster, infografik, menu, dan desain yang lainnya. 



4. Baju dan barang dagangan  

 

Buatlah pelanggan kita makin mencintai dengan produk yang kita buat. Salah satunya 

dengan cara memperindah desain barang dagangan dan baju. Di 99designs ada desain 

untuk membuat kaos, baju dan pakaian dari barang dangangan, cangkir, atau stiker dan 

masih banyak yang lainnya. 

5. Seni dan ilustrasi  

 

Kita dituntut untuk unik dan special dalam 99designs. 99designs juga menyediakan desain 

ilustrasi dan grafik, kartu undangan, karakter, tato dan ilustrasi lainnya. 



6. Pengemasan (packaging) dan label  

 

Pastinya produk yang kita buat ingin terlihat cantik dengan pengemasan produk dan lebel. 

Jangan sepelekan dengan desain produk yang kita buat, karena orang akan menilai dari luar 

terlebih dahulu.  

7. Buku dan majalah  

 

Desain bukun dan majalah sangat berpengaruh terhadap orang yang pembacanya. Hanya 

desain yang menarik yang akan membuat para pembacanya menyukai buku tersebut. 

99designs menawarkan desain yang cukup menarik untuk cover buku dan majalah supaya 

dapat menarik perhatian para pembacanya.  

 



3.3 Cara kerja dari situs 99designs 

Cara kerja situs 99designs cukuplah sederhana, tahap pertama CH membuat suatu kontes 

misalnya seperti logo untuk perusahaannya desainer yang tertarik juga bisa mengikuti kontes 

tersebut dengan mengirimkan desainnya dalam bentuk JPG dan PNG. Kontes ini berlangsung 

selama 6 hari yang dimana dalam 3 hari untuk babak qualifikasi dan 3 harinya untuk babak final 

dan setelah itu pemenang yang dipilih ketahap berikutnya Merupakan handover atau pemenang 

kontes yang menyerahkan hasil akhir kontesnya desain berupa file EPS (CMYK & RGB) dan jpg. 

Dalam babak kualifikasi desainer harus berlomba-lomba untuk menunjukan desainnya yang 

terbaik mereka buat, walaupun banyak juga yang curang seperti mengcopy paste atau ngetrace dari 

logo yang sudah ada, multi akun, ngeklaim konsep desainer lainnya dan yang paling terpenting 

pintar-pintar atur strategi dan kalau ada yang curang lagi report saja ke tim 99desain. Sedangkan 

untuk tahap finalistnya adalah dimana CH akan memilih maksimal 6 designer yang terpilih unutk 

melanjutkan persaingan mereka dikontes yang akan datang lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4  

PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Selain menjadi seorang freelance, kita juga dapat melakukan berbagai cara lainnya untuk 

mendapatkan sebuah penghasilan dari situs kontes via 99designs. Situs ini ditunjukkan pada 

kalangan desainer grafis dan seniman digital lainnya. Sehingga situs freelance desain grafis ini 

menggunakan system kontes yang dimana kita akan bisa memasukkan hasil karya kita ke dalam 

sebuah proyek tertentu dan klien akan memilih mana yang paling mereka sukai atau minat dari 

situs 99designs tersebut.  

99designs merupakan sebuah perusahaan yang mengelola sebuah marketplance secara online, 

seperti  tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi di internet 

namun khusus disuatu bidang desain grafis. Perusahaan ini menciptakan subuah produk mereka 

secara crowdsourcing adalah suatu proyek yang ditawarkan kepada banyak orang dan pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa masukan dari orang. 

Melalui perusahaan ini pelanggan dapat meminta para desainer untuk menyerahkan suatu 

desain mereka kesebuah kontes untuk membuat produk desain seperti website, T-shirt, dan logo. 

Dari beberapa desain tersebut, pelanggan akan memilih sebuah desain yang terbaik. Desainer yang 

terpilih akan memenangkan sebuah hadiah uang tunai. Selain itu didalam 99designs juga terdapat 

perlombaan untuk para desainer supaya dapat menjual karyanya mereka kepada mereka yang 

menyukai sebuah seni. 
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