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ABSTRAK 
 

 Di era kemajuan teknologi saat ini, tidak sedikit perusahaan di Indonesia, 
yang masih belum menyadari peran teknologi informasi dalam mendukung proses 
bisnis mereka, salah satunya adalah U.D. Aneka Jaya Surabaya. Dalam 
menjalankan proses bisnis utamanya, yaitu proses bisnis pemesanan dan penjualan 
barang, U.D. Aneka Jaya Surabaya masih mengalami banyak kendala seperti 
pencarian data yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan penyimpanan data 
yang menggunakan kertas sehingga mudah hilang dan rusak. Oleh karena itu, 
pada skripsi ini dirancang sebuah sistem informasi pemesanan dan penjualan 
barang dengan menggunakan metode berorientasi objek yang bertujuan untuk 
menghasilkan rancangan sistem yang dapat membuat pengelolaan data yang 
manual menjadi terkomputerisasi.  
 Dalam merancang sistem informasi pemesanan dan penjualan barang 
dengan metode berorientasi objek, ada empat tahap yang harus dilakukan.  Pada 
tahap pertama, dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran proses 
bisnis pada sistem manual. Selanjutnya, pada tahap kedua, dilaksanakan proses 
analisis mengenai permasalahan yang terjadi pada sistem manual agar didapatkan 
user requirement untuk sistem informasi pemesanan dan penjualan barang yang 
akan dibuat. Selanjutnya, pada tahap ketiga, dilaksanakan pemodelan hasil dari 
analisis permasalahan pada tahap kedua, ke dalam bentuk diagram-diagram UML, 
sehingga rancangan sistem lebih mudah dipahami, baik bagi pengembang sistem 
maupun pengguna sistem. Pada tahap terakhir, dilaksanakan proses evaluasi 
rancangan dengan menggunakan prototype untuk menguji pengimplementasian 
rancangan serta menguji kesesuaian hasil rancangan dengan harapan pengguna.   
 Perancangan sistem informasi pemesanan dan penjualan barang ini 
menghasilkan perbaikan dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi seperti 
pencarian data yang dapat belangsung dengan lebih cepat (adanya fasilitas 
sorting) dan penyimpan data dalam database sehingga data tidak mudah hilang 
dan rusak. 
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