
MAKALAH ANALISIS SITUS FREELANCE 

 

 

 

 

Dosen Pengajar: 

Supangat, S.kom.,M.Kom. 

 

 

Disusun Oleh: 

Ariek Melinia Febiyanti 1211800059 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 

2021 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala karunianya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas ini dengan baik. Berikut makalah yang saya kerjakan menganalisis situs web 

freelancer. 

Dalam penyusunan makalah ini, saya mendapat bantuan dari berbagai pihak lain, situs lain, 

dan saya mengucapkan terima kasih. 

Demikian yang bisa saya sampaikan dalam penyusunan ini dan semoga pembaca mendapat 

banyak manfaat dari makalah yang saya buat ini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sejak jaman dahulu, manusia didunia ini sangat membtuhkan suatu pekerjaan. Dalam melalui 

pekerjaan tersebut banyak yang dapat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Zaman 

seperti saat ini, manusia akan mencari pekerjaan yang nyaman dan tidak menekan dengan waktu.  

Perkembangan teknologi didunia saat ini di era teknologi informasi dan komunikasi yang dapat 

mendorong perkembangan saat ini dari berbagai bidang jasa dan perdagangan. Dalam dunia saat 

ini perkembangan internet saat ini berkembang sangat pesat dan banyak yang ikut berkontribusi 

dalam berbagai bidang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apa yang dimaksud freelancer? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan freelancer? 

3. Bagaimana cara kerja freelancer? 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

1. Untuk mengetahui arti dari freelancer 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan menggunakan freelancer 

3. Untuk mengetahui cara kerja menggunakan freelancer 

 

1.4 MANFAAT PENULISAN 

1. Pengguna dapat memahami dari situs freelancer 

2. Pengguna dapat mengatuhi arti freelancer 

3. Pembaca dapat menggunakan dengan mudah 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 PENGERTIAN FREELANCER 

Freelance merupakan situs yang memberikan pekerjaan seseorang yang memiliki 

kemampuan masing-masing yang dapat dilakukan diri sendiri dan hanya mengandalkan teknologi 

dan pemikiran masing-masing. 

Pada saat ini, pekerjaan  freelance banyak diminati banyak orang karena beberapa jenis 

pekerjaan freelance memiliki prospek dan profit yang tinggi. Pekerjaan freelance yang sangat 

diminati oleh banyak orang salah satunya adalah desainer. 

Untuk mencari pelanggan, biasanya akan mempromosikan kemampuan dirinya. Seorang 

klien yang memberikan pekerjaan yang mebutuhkan dan memberikan gaji sesuai kesepakatan. 

Pekerjaan ini dapat dilakukan di rumah maupun ditempat yang nyaman untuk mengerjakannya. 

 

2.2 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN FREELANCER 

Kelebihan dari Freelancer 

 

1. Quality Time 

Freelancer ini tidak jauh berbeda dengan seorang investor. Hanya 

saja freelancer akan selalu menguras ide dan pikiran dalam pekerjaannya dengan klien. 

Sedangkan seorang klien dapat menikmati waktu dan uang yang terus mengalir 

secara passive income. 

2. Dimanapun dan Kapanpun 

Saat kamu menjadi seorang freelancer, kamu dapat mengatur sendiri waktu dan 

lokasi untuk kamu bekerja. Hanya membawa laptop dan handphone pekerjaan jasa tersebut 

akan terbayarkan oleh beberapa klien. 



3. Kompetisi Sehat 

Dunia freelancer saat ini memiliki kompetisi bisnis yang tergolong sehat. Dengan 

bentuk yang berkaitan dengan situs telah memiliki izin resmi melalui pemerintah sehingga 

membuat pengguna merasa nyaman. 

4. Prospektif 

Teknologi saat ini kita tidak bisa lepas dengan yang namanya smartphone. Yang 

terdapat banyak jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk bersosialisasi hingga hiburan. 

Dengan perkembangan saat ini kita akan menemukan banyak hal dari smartphone yang 

kita miliki. Hiburan yang kamu nikmati selama ini salah satunya tidak lepas dari jasa 

seorang freelancer. 

   

 Kurangan dari Freelencer 

 

1. Hilangnya Inspirasi 

Jika seorang freelancer memiliki skill yang dapat dipastikan 

banyak customer yang tertarik dengan jasa dan pekerjaannya. Hal itu akan membuat jam 

kerja berlebihan sehingga otak akan menjadi jenuh. Seorang freelancer dapat kehilangan 

inspirasi dalam mengerjakan pekerjaannya. 

2. Sulit Bersosialisasi 

Beberapa dari seorang freelancer akan memisahkan jarak dengan orang lain karena 

ingin fokus dengan pekerjaannya. Jika freelancer melakukan pekerjaannya dan berkumpul 

dengan keluarga atau teman sepertinya pekerjaan tersebut tidak akan selesai pada 

waktunya. Freelance akan lebih  pekerjaan daripada berkumpul dengan teman atau 

keluarga. 

3. Pembayaran Macet 



Bagi seorang pemula, freelancer akan mendapatkan pengalaman terburuk dalam 

upah yang dibayarkan. Upah kerja kadang lama diberikan kepada kita dari waktu yang 

telah ditentukan. dikarenakan customer ada yang kurang puas dengan hasil yang 

diinginkan, sedangkan kemampuan kita tidak bisa melebihi kepuasan customer. 

4. Hilangnya Kedisiplinan diri 

Pekerjaan yang menuntut waktu dan hasil yang tidak baik, 

membuat freelancer kehilangan kemampuannya dalam mengatur waktu. Sebab, 

sesama freelancer akan selalu bersaing dalam memberikan kepuasan bagi konsumen. 

Dunia berubah dengan cepat, freelancer dituntut untuk meluangkan waktu sebanyak 

mungkin dalam belajar dan kerja terus menerus. 

 

2.3 TATA CARA KERJA PADA SITUS FREELANCE 

Berikut cara kerja menggunakan situs Freelance: 

1. Registrasi 

Sebelum menggunakan situs freelancer harus mendaftarsebagai seoramg freelancer 

anda harus mencari referensi dan rating dari berbagai situs. Jika sudah menentukan pilihan, 

anda diharuskan melakukan registrasi dengan cara daftar email atau akun facebook anda, 

setelah mendaftarkan lalu mengisi data diri dan memilih system pembayaran dan memilih 

bidang freelancer yang sesuai dengan keahlian anda, kita juga dapat melamar ke pihak 

pertama dengan mengirim lamaran data diri anda. 

 

2. Mencari Klien atau Pemilik Bisnis Mencari Freelancer 

Setelah registrasi dan melengkapi profil data diri, selanjutnya klien atau pemilik 

pekerjaan akan mencari freelancer dari situs tersebut sesuai dengan bidang  atau keahlian 

masing-masing yang telah anda pilih. Pemberi kerja akan memilih seseorang freelancer 



sesuai kriteia yang mereka butuhkan. Pemberi kerja tidak jarang membuat thread dari situs 

market place tentang pekerjaan yang mereka butuhkan. 

 

3. Freelancer Mengerjakan Pekerjaan 

Setelah klien telah memilih salah satu freelancer yang sesuai dengan kriterianya, 

freelancer memilih  tugas yang ia akan kerjakan yang sesui dengan kesepakatan dari klien. 

Dalam hal ini ada kesepakatan dari dua pihak mengenai durasi waktu pengerjaan tugas dan 

biaya dari pekerjaan yang freelancer kerjakan. 

 

4. Freelancer Harus Mengerjakan Pekerjaan Sesuai Kesepakatan 

Freelancer harus mengerjakan tugas sesuai dengan jangka waktu yang mereka 

sepakati dari dua pihak. Tidak hanya itu, pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan 

spesifikasi yang telah diminta dari klien dan jangan sampai salah. Jika belum paham apa 

yang harus dikerjakan oleh freelancer, anda bisa bertanya langsung pada klien. Dan klien 

harus memberikan penjelaslan dengan spesifik dan detail mengenai brief yang ia butuhkan.  

 

5. Setelah Tugas Selessi, Freelancer Mengirimkan File Ke Klien 

Setelah freelancer selesai mengerjakan tugas yang diberikan klien dengan waktu 

yang ditentukan, lalu file dikirim ke klien. Pengiriman file  bisa melalui email ataupun yang 

lainnya. Jika klien setuju dan puas dengan hasil kerjanya freelancer, maka pekerjaan 

dianggap selesai. Meskipun begitu, freelancer harus siap menerima revisi dari klien apabila 

pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dengan begitu freelancer harus 

memperbaiki yang diminta oleh klien. 

 

6. Mendapat Pembayaran 

Setelah pekerjaan yang diberikan selesai, makan freelancer akan mendapat pembayaran 

dalam akunnya. Nominalnya sesuai dengan awal kesepakatan dari kedua belah pihak. 

 

 

 

 



BAB III 

KESIMPULAN 

Situs Freelancer adalah situs platform yang digunakan untuk mencari pekerjaan 

yang dapat digunakan oleh kalangan muda hingga tua yang membutuhkan pekerjaan dari 

dalam situs freelancer ini dan penggunaan situs ini juga mudah dipaham oleh penggunanya. 
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