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Abstrak
Akhir-akhir ini usaha jasa laundry banyak sekali di temui di setiap sudut kota
bahkan sampai masuk desa, banyak jasa laundry sekarang ini dikarenakan keinginan
manusia mencari yang instant dan cepat. Jasa yang ditawarkan sangat beragam, ada
yang menggunakan jasa laundry yang dihitung per item tapi dengan biaya yang lebih
mahal.Ada juga dengan penghitungan per kg, sehingga biaya menjadi lebih murah
dan bisa menggunakan jasa antar jemput barang.Berbagai penawaran menarik
diberikan oleh jasa usaha laundry untuk menarik konsumen.Bisnis usaha laundry
adalah bisnis jasa kepercayaan , untuk itu bisnis ini tidak habis oleh zaman , karena
tanpa disadari usaha jasa sudah menjadi bagian hidup penting manusia dan akan
tetap ada . Kesibukan dan aktifitas sehari-hari seringkali menyita banyak waktu ,
sehingga awalnya pekerjaan yang bisa ditangani sendiri terpaksa harus diserahkan
kepada penyedia jasa layanan. Laundry berlian merupakan salah satu penyedia jasa
pencucian pakaian . Sistem yang digunakan dalam Laundry Berlian

masih

menggunakan sistem manual dalam proses pencatatan data, hal ini memungkinkan
kesalahan pencatatan data, jika terjadi kekeliruan maka akan mengakibatkan
kerugian dan kepercayaan pelanggan akan hilang. Selain itu juga , sistem yang
manual ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses penerimaan barang
sampai pengembalian barang ke konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut maka
penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun
Sistem Informasi Layanan Jasa Laundry pada Laundry Berlian Menggunakan
Visual

Basic.NET

”yang

berbasis

komputerisasi.

Dengan
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