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ABSTRAK  

 

Aufa laundry Banjarmasin merupakan salah satu pelayanan jasa laundry yang masih menggunakan 

sistem manual dalam pengolahan datanya. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu proses 

pemesanan pelanggan pencataan masih menggunakan buku catatan pemasukan, untuk pelanggan laundry pun 

tidak ada perbedaan antara yang member dan bukan member, dan dalam perhitungan biaya juga masih 

menggunakan sistem manual sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

Sistem yang dibangun pada pelayanan jasa laundry ini berbasis Web dan diimplementasikan dalam 

bahasa PHP dan Database MySQL. Metode penelitian mengggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara dan studi pustaka serta dengan tahap pengembangan perangkat lunak menggunakan metode 

waterfall. Pada tahap Pengujian menggunakan Blackbox testing yang diuji coba untuk admin, karyawan dan 

pemilik. Pengujian dilakukan untuk mengetahaui apakah masukan dan keluaran pada sistem seusai yang 

diharapkan. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah sistem informasi yang dapat membantu dalam proses 

penyimpanan data, pencarian data dan pembuatan laporan laundry yang dapat diakses dengan mudah olah 

admin, karyawan maupun pemilik. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Sistem Informasi 

Pelayanan Jasa Laundry, Member Dan Keuangan Pada Aufa Laundry yaitu Bisa ditambahkan aplikasi sms 

gateway untuk menginformasikan pengambilan pemesanan laundry yang sudah selesai. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi Laundry;Member dan Keuangan; 

 

 

ABSTRACT  

 

Aufa laundry Banjarmasin is one of the laundry services that still use the manual system in the 

processing of data. The problem that will be discussed in this study is the process of ordering customers who 

still use the entry logbook, for laundry customers there is no difference between the members and non-members, 

and in the calculation of costs also still use a manual system so as to allow the occurrence of errors in 

calculations. 

The system built on laundry services is Web-based and implemented in PHP and MySQL Databases. The 

research method uses data collection techniques, namely observation, interview and library studies as well as 

with the stage of software development using waterfall method. At the Testing stage using Blackbox testing 

tested for admins, employees and owners. Tests were conducted to determine whether inputs and outputs on the 

system were as expected. 

The final result of this study is an information system that can help in the process of data storage, data search 

and laundry report generation that can be accessed easily by admins, employees and owners. Advice that can be 

given for the development of Laundry Service Information System, Member And Finance At Aufa Laundry that 

can be added sms gateway application to inform the collection of laundry orders that have been completed.. 
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PENDAHULUAN  

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perkembangan bisnis khususnya di 

Indonesia, juga semakin berkembang dan selalu ada perubahan disetiap saatnya. Perubahan ini meliputi strategi 

pengelolaan bisnis. Penggunaan aplikasi dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk perkembangan, begitu juga 

dalam bidang pengelolaan bisnis jasa laundry. 

Laundry merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan pelayanan jasa pencucian pakaian dengan 

mesin cuci maupun mesin pengering otomatis dan cairan pembersih serta pewangi khusus. Bisnis ini menjamur 

di kota-kota besar yang banyak terdapat  rumah kost dan rumah kontrakan, dimana rumah kost atau kontrakan 

tidak sempat atau tidak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri dikarenakan kesibukan sebagai mahasiswa 

atau pekerja. 

Aufa laundry salah satu laundry kiloan yang berada di Banjarmasin. Letaknya yang strategis tepat nya di 

Jl. Gatot Subroto V, membuat banyak pelanggan yang berkunjung setiap hari untuk menggunakan jasa aufa 

laundry. Namun dibalik kemajuan teknologi informasi yang kini telah berkembang secara pesat, sampai saat ini 

aufa laundry belum memiliki sistem informasi sendiri dan masih menggunakan sistem manual, laundry ini juga 

belum mempunyai sistem penyimpanan database yang akurat sehinggga semua data masih disimpan ke dalam 

sebuah buku.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dirancanglah sebuah Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry untuk 

mempermudah pemilik  dalam mengelola bisnis jasa laundry tersebut, dari penelitian ini, penulis mengangkat 

judul “SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA LAUNDRY, MEMBER DAN KEUANGAN PADA 

AUFA LAUNDRY BANJARMASIN”. 

Adapun permasalahan yang telah di kemukakan di uraian di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya 

seperti pecatatan masih menggunakan buku catatan pemasukan, tidak ada perbedaan pelanggan yang member 

dan bukan member, perhitungan biaya masih dilakukan secara manual dan pembuatan laporan maupun struk 

pembayaran membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan batasan masalah uraian di atas adalah hanya 

membahas tentang data-data layanan laundry pada aufa laundry, program yang di rancang menggunakan 

pemograman PHP, database yang di gunakan adalah MySQL. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi pelayanan jasa laundry dengan 

berbasis web yang dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan 

adanya tujuan tersebut maka di dapat pula manfaatnya seperti mempermudah dalam pengelolaan data 

pemesanan laundry, meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dikarenakan adanya sistem ini maka 

perhitungan akan menjadi lebih mudah dan mempermudah dalam pembuatan laporan dan struk pembayaran.   

 

METODE  

Dalam penelitian diperlukan dua buah metode penelitian yaitu Teknik pengumpulan data dan Tahapan 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan data-data: 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

1.Observasi 

 Observasi yang dilakukan merupakan metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek yang diamati. Jadi penulis mengamati secara langsung sistem kerja/operasional Aufa Laundry dalam 

pengumpulan sebuah data dari bagian pengolahan data pemesanan.  

 

2.Wawancara 

 Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab. Dalam 

wawancara ini penulis melakukannya pada pemilik laundry yaitu Pak Aulia dan Ibu Fatimah. 

 

3.Studi Kepustakaan  

 Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari barang-barang literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Seperti observasi dan wawancara proses 

literature dengan cara mencari informasi tambahan pada internet nama blog nya Mitra Laundry  dan buku yang 

berjudul Bisnis Laundry Kiloan, penulis Venecia Damayanthie , penerbit Star Books. 

 

Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

 

1. Analisis sistem 



Penulis melakukan analisis sistem yang sedang berjalan pada Aufa Laundry Banjarmasin. Kemudian 

ditemukan beberapa permasalahan yang menjadikan inspirasi bagi penulis dalam membangun sistem yang 

baru. 

 

2. Desain sistem 

Dalam desain sistem dilakukan beberapa tahapan dalam menyiapkan beberapa hal yang akan dibutuhkan 

oleh sistem seperti basis data dan rancangan sistem yang akan dibuat. 

3. Implementasi sistem 

Pada tahapan ini segala hal yang telah dipersiapkan seperti basis data dan rancangan sistem yang telah 

dibuat, akan diwujudkan dalam hasil yang nyata yaitu berupa sebuah aplikasi yang komplit dan dapat 

digunakanPengujian sistem 

4. Pengujian Sistem 

Penulis melakukan dan pengujian pada aplikasi atau sistem yang telah dibuat, apakah telah berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan ataupun masih terdapat kekurangan dan permasalahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa program aplikasi berbasis web yang dapat mendukung pengolahan 

data agar lebih baik dan lebih cepat pada Aufa Laundry Banjarmasin. Diharapkan dengan hasil penelitian ini 

agar dapat benar-benar bermanfaat dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Analisis sistem yang berjalan 

Sistem pengelolaan laundry pada Aufa Laundry  pada dasarnya yaitu belum memiliki sistem informasi 

sendiri dan masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan datanya. Selama ini proses pemesanan 

pelanggan pencataan masih menggunakan buku catatan pemasukan, untuk pelanggan laundry pun tidak ada 

perbedaan antara yang member dan bukan member, dan dalam perhitungan biaya juga masih menggunakan 

sistem manual sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan. 

 

Flowmap sistem yang berjalan 

Ini merupakan gambaran umum dari sistem yang berjalan dibuat dalam bentuk Flowmap yakni sebagai 

berikut : 

 
Gambar 1. 1 Flowmap sistem yang berjalan 

 

Berikut ini beberapa rancangan Use Case dari metode UML (Unified Modelling Language) yang digunakan 

dalam membangun program aplikasi ini.  



 

 

 

 

 

Use case diagram 

 

 

Gambar 1. 2 Usecase Diagram 

 
Relasi Tabel 

Relasi tabel merupakan suatu hubungan antar tabel yang ada dalam database, dimana tabel-tabel yang 

berhubungan akan dikoneksikan dengan relasi tabel, relasi yang dibuat antara tabel yang memiliki foreign key/ 

kunci tamu dengan tabel utama atau tabel induk. Berikut ini relasi antar tabel dalam database pada sistem ini : 

 



 
Gambar 1. 3 Relasi Database 

Implementasi antar muka ( user interface implementation ) yang dirancang dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP pada Sistem Infromasi Pelayanan Jasa Laundry, Member dan Keuangan Pada Aufa Laundry 

Banjarmasin sebagai berikut: 

 

1. Menu Login 

Menu Login digunakan untuk masuk kedalam menu utama dari program, yaitu dengan 

memasukkan username dan password 

 

 

Gambar 1. 4 Menu Login 

2. Menu Utama 

Menu utama adalah menu yang dapat diakses sesuai dengan level masing-masing, misalnya seperti 

admin yang dapat menggunakan semua fitur yang ada. 

 



 

Gambar 1. 5 Menu Utama 

 

3. Menu Input Data Pelanggan 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Pelanggan yang terdiri dari Nama 

Pelanggan, Alamat dan Telepon. 

 

 

Gambar 1. 6 Menu Input Data Pelanggan 

4. Menu Input Data pemesanan 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Pemesanan  yang terdiri dari Pelanggan, 

Paket Laundry, Diskon untuk member laundry dan proses pembayaran. 

 



 

Gambar 1. 7 Meni Input Data Pemesanan 

 
5. Menu Input Data Pengeluaran 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Pengeluaran yang terdiri dari Jenis 

Pengeluaran, Keterangan, Nominal dan Tanggal Pengeluaran. 

 

 

Gambar 1. 8 Menu Input Data Pengeluaran 

 

Tampilan laporan merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data yang dihasilkan oleh 

sistem. Tampilan yang di implementasikan dengan menggunakan bahasa pemograman PHP pada Sistem 

Infromasi Pelayanan Jasa Laundry, Member dan Keuangan Pada Aufa Laundry Banjarmasin adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Laporan Pelanggan 

 Merupakan menu untuk menampilkan Laporan atau informasi dari data pelanggan. 



Gambar 1. 9 Laporan Pelanggan 

Gambar 1. 10 Laporan Pemesanan 

Gambar 1. 11 Laporan Pengeluaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Laporan Pemesanan 

  Merupakan menu untuk menampilkan Laporan atau infromasi dari data Pemesanan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Laporan Pengeluaran 

  Merupakan menu untuk menampilkan Laporan atau informasi dari data pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai Sistem Informasi 

Pelayanan Jasa Laundry, Member Dan Keuangan Pada Aufa Laundry Banjarmasin yaitu Sistem usulan ini 

mampu menghasilkan laporan pemesanan”proses pengerjaan”, laporan pemesanan”selesai”, laporan 

pengeluaran”pembelian” laporan pengeluaran”pembayaran”, laporan perbaikan alat”proses perbaikan”, laporan 

perbaikan alat”selesai diperbaiki”, laporan history member, laporan kehadiran karyawan, laporan karyawan, 

laporan pelanggan, laporan paket laundry dan laporan peralatan. 

  Pada proses pembuatan laporan, pengecekkan data maupun pencarian data laundry bisa dilakukan 

dengan cepat dan mudah, serta memudahkan dalam penginputan data-data laundry maupun semua data-data 

menjadi terkomputerisasi dengan baik dan memungkinkan untuk meningkatkan kinerja usaha laundry, serta 

mempersempit kesalahan yang terjadi. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry, Member 

Dan Keuangan Pada Aufa Laundry adalah : 

1. Sistem ini dibuat belum begitu sempurna dengan kata lain masih perlu perbaikan, pada kehadiran 

karyawan bisa dibuat absen karyawan secara online . 

2. Bisa ditambahkan aplikasi sms gateway untuk menginformasikan pengambilan pemesanan laundry 

yang sudah selesai. 

 

REFERENSI 

 

A..S, R. D. (2014). UML.  

Agus, S. (2015). Mekanik dan Kepala mekanik. Jakarta: www.mekanik.co.id. 

ALA Glosary Of Liberty and information. (1983). Literature, 50. 

Amalia, D. (2018). Pengertian website. Retrieved from https://blog.idwebhost.com/tips-keren/pengertian-

website-secara-lengkap (diakses tanggal 2 juni 2020) 

Andre. (2016). pengertian dan fungsi php dalam pemrograman web. Retrieved from 

https://www.duniailkom.com/pengertian-dan-fungsi-php-dalam-pemograman-web/ (diakses tanggal 2 

juni 2020) 

AS, R., & Shalahudin, M. (2014). Penjelasan Diagram UML. 

fromhttps://widuri.raharja.info/index.php/SI1222472824. 

Ashkaf, A. (2015, Oktober). Pengertian Sistem Dan Contohnya. Retrieved from 

https://arifashkaf.wordpress.com/2015/10/14/pengertian-sistem-dan-contohnya-softskill/ 

Ashkaf, A. (2015). Pengertian Sistem Dan Contohnya. Retrieved from 

https://arifashkaf.wordpress.com/2015/10/14/pengertian-sistem-dan-contohnya-softskill/ 

Ashkaf, A. (2015). Pengertian Sistem Dan Contohnya. Retrieved from 

https://arifashkaf.wordpress.com/2015/10/14/pengertian-sistem-dan-contohnya-softskill/ (diakses 

tanggal 2 juni 2020) 

Bakti Abidin, I. P. (2012). Sistem Informasi Rumah Kost Online Berbasis Web. 

Boxgrinder. (2018, April 27). Aplikasi Pengertian Sejarah Jenis Serta Fungsi. Retrieved from 

https://boxgrinder.org: https://boxgrinder.org/blog/aplikasi-pengertian-sejarah-jenis-serta-fungsinya/ 

Brainly.co.id. (2016). Pengertian Member. Retrieved from https://brainly.co.id/tugas/3450425 (diakses tanggal 

9 september 2020) 



Djokopran, E. I. (2001). Pengertian Aplikasi. Mojokerto: from http://User/Downloads/164-265-1-

SM%20(1).pdf. 

Firmansyah. (2020). pengertian xampp. Retrieved from https://www.nesabamedia.com/pengertian-xampp/ 

(diakses tanggal 2 juni 2020) 


