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Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Atas rahmat dan hidayah-Nya,  penulis 
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Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 

  Pemanfaatan big data untuk  meningkatkan sebuah performa dalam  usaha banyak 

menjadi pembicaraan di suatu penelitian di akhir. Kemapuan dalam mengakses data yang cepat 

dapat  digunakan untuk membuat informasi yang baru dan menjadi salah satu hal yang penting 

dalam pengambilan sebuah keputusan serta  menjadi kunci untuk menentukan sebuah keberhasilan 

di sebuah organisasi. Penggunaan teknologi yang berbasis sebuah data contohnya robotik, 

kecerdasaan buatan dan teknologi digitalisasi yang membuat pelanggan dapat menerima pelayanan 

pribadi dan menerapkan proses bisnis dalam perusahaan secara bersamaan. Dalam perkembangan 

teknologi internet terkhusus dalam bidang database, data warehouse, machine learning dan dalam 

management yang bersumber dari pengetahuan banyak mempengengaruhi pola organisasi dapat 

memenangkan sebuah kompetisi. Pengetahuan dapat disembunyikan dalam sebuah aktivitas 

operasional perusahaan yang telah kita sadari salah satu kunci untuk mendukung berbagai referensi 

dalam mengambil keputusan di dalam sebuah organisasi.[1]  

Dapat dilihat pada sebuah hal yang berbeda dalam konektivitas yang sedang berlangsung 

diharapkan mampu mengatasi hambatan yang ada yaitu ruang dan waktu,  diantaranya perusahaan 

dan  calon pegawai yang hendak dipilihnya sesuai dengan aturan yang berlaku,  dapat dilihat di 

berbagai situs penyedia lowongan kerja yang dapat dengan mudah dijumpai. Hal tersebut berlaku 

dengan  perusahaan yang memerlukan jasa/tenaga freelancer yang akan tersedia selalu 

mengandalkan mendapatkan sebuah informasi dari mulut ke mulut sekarang dapat memanfaatkan 

internet yang berguna untuk mencari tenaga freelancer yang dibutuhkannya, sesuai dengan syarat 

dan ketentuan yang berlaku.[2] 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana cara kerja freelance designill? 

 Apa saja jasa yang ditawarkan designill? 

 Apa saja kelebihan dan kekurangan designill? 

1. 3. Tujuan Penulisan 

 Agar pembaca dapat mengetahui tentang freelance designill 

 Agar pembaca dapat mengetahui cara kerja designill 

 Agar pembaca dapat mengetahui jasa apa saja yang ditawarkan designil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pilihan untuk Perkerja lepas akhir-akhir ini menunjukkan tren peningkatan secara 

signifikan. Yang Pertimbangan utama adalah  seringnya ditemui dibalik pilihan bekerja secara 

lepas adalah kebebasan atau fleksibilitas mengatur waktu agar dapat bisa bekerja di mana pun dan 

kapan pun itu, bekerja secara lepas cenderung harus lebih memperhatikan keahlian dibandingkan 

dengan  kualifikasi pendidikan, menjadi salah  pertimbangan bagi mereka kenapa profesi 

freelancer semakin digemari. Peran tersebut dapat membiasakan mereka terlatih untuk melakukan 

pekerja secara fleksibel, dapat memiliki peluang pekerjaan yang lebih besar untuk masyarakat. 

Salah satu cara untuk yaitu dengan pelatihan Teknologi informasi, pekerjaan freelance berbasis 

pada teknologi dapat mengambil pekerjaan lulusan untuk   di-outsourcing-kan ke luar negeri dan 

dalam negeri adalah pekerja lepas, memungkinkan agar mereka dapat masuk pasar kerja yang lebih 

kompetitif. 

Freelance merupakan suatu jenis pekerjaan yang tidak memiliki perjanjian jangka panjang 

dengan klien atau seorang yang memberikan pekerjaan. Seorang freelancer dapat melakukan 

sebuah pekerjaan tanpa datang ke kantor. Dengan catatan harus sesuai dengan target waktu sesuai 

watu yang ditentukan Freelance umumnya dikatakan sebagai pekerja lepas. Kontrak kerja yang 

diperoleh oleh freelancer hanya berupa proyek yang akan dikerjakan, biaya, dan waktu pengerjaan. 

Tetapi pekerjaan yang sudah diselesaikan begitupula perjanjian telah selesai 

Designhill merupakan sebuah platform online dapat seseorang digunakan untuk kebutuhan 

desain tertentu dan meluncurkan pengumuman untuk memenuhi kebutuhannya. Designhill 

memiliki 35 jasa desain seperti desain logo, desain brosur, desain aplikasi mobile, dan lain-lain 

dengan harga yang bervariasi. 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Pengertian Designhill 

Designhill merupakan sebuah platform online dapat seseorang digunakan untuk kebutuhan 

desain tertentu dan meluncurkan pengumuman untuk memenuhi kebutuhannya. Designhill 

memiliki 35 kategori desain seperti desain logo, desain brosur, desain aplikasi mobile, dan lain-

lain dengan harga yang bervariasi. 

 

 

a. Penjualan jasa 

Penjualan jasa merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

penjual jasa yaitu sebuah perusahaan atau individu untuk meningkatkan sebuah manfaat terhadap 

suatu barang atau jasa tersebut ditawarkan agar tercapai sebuah kepuasan konsumen dan 

terbentuknya hubungan yang baik diantara keduanya. 



 

 

 

Ada beberapa jenis jasa yang dapat ditawarkan di designhil antara lain :  

1) Brand dan Identity 

2) Business dan Advertising 

3) Packaging dan Label 

4) Website dan App 

5) Social Media 

6) Ilustration dan Art 

7) Book dan Magizine 

8) Clothing dan Merchandise 

b. Designhill Promosi Jasa 



Designhill dapat dengan menampilkan hasil desain yang sudah dibuat dalam web tersebut 

dan dapat diakses dan dilihat oleh calon pembeli/pemakai jasa diseluruh dunia. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Kelebihan dan kekurangan freelance Designill 

a. Kelebihan  

 Designhill Menawarkan Desain dan Pencetakan 

 Designhill memiliki pembuat logo berbasis AI sendiri 

 UI Designhill Cukup Halus 

 Designhill menawarkan harga Lebih Murah 

 

b. Kekurangan  

 Tidak Memiliki Antarmuka Pengguna yang Lebih Halus 

 Pembayarannya hanya menggunakan dolar  

 Nilai nominal yang diterapkan designill cukup rendah yaitu 5$ sebagai tarif 

terendah  

 Apabila mendapatkan ulasan yang kurang baik dapat berpengaruh terhadap 

jumlah order yang didapat seller 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Freelance atau pekerja lepas merupakan perwujutan dari perkembangan teknologi 

yang sudah berjalan saat ini, dengan adanya freelance dapat membantu seorang mendapatkan 

pekerjaan sesuai kemampuan yang dimilikinya, diharapkan dengan perkembangnya teknologi 

informasi ini dapat mendorong seorang untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya yang 

berguna untuk mendorong kemajuan atau peningkatan perekonomian diwilayah tesebut. 
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Design Service dan DIY Tools “Designill” https://www.designhill.com/ (diakses 
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