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ABSTRAK 

Toko Aliyah merupakan toko yang bergerak di bidang 

penjualan bahan pangan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat atau khalayak umum. Permasalahan yang 

ada pada toko tersebut ialah mengenai penggunaan transaksi 

yang masih dilaksanakan secara manual sehingga dapat 

menghambat kinerja penjualan yang sedang berlangsung. Maka 

dari itu peneliti mengusulkan suatu sistem penjualan dan 

monitoring yang diharapkan dapat membantu memperlancar 

dalam proses penjualan dan monitoring arus material. 

Penelitian ini diawali dengan mendata barang yang masih 

tersedia didalam toko, langkah selanjutnya ialah menganalisa 

suatu masalah yang ada pada studi kasus sehingga peneliti dapat 

mendapatkan data yang benar. Kemudian metode yang  

digunakan adalah mencari jarak terdekat atau Shortest Path  

untuk mengatasi permasalahan pergudangan agar tidak adanya 

penumpukan barang pada setiap Gudang. Peneliti merancang 

sistem penjualan dan monitoring berbasis multi warehouse 

mempermudah dalam pemasaran produk, karena dapat 

mengatur stok toko dan memperbarui produk toko, serta proses 

dalam verifikasi pembayaran juga cukup mudah. 
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ABSTRACT 

Aliyah shop is a shop engaged in the sale of foodstuffs that 

are used to meet the needs of the community or the general 

public. The problem that exists in this store is regarding the use 

of transactions that are still carried out manually so that it can 

hinder the ongoing sales performance. Therefore, the 

researcher proposes a sales and monitoring system which is 

expected to help expedite the sales process and monitor material 

flows. 

This research begins by listing the items that are still 

available in the store, the next step is to analyze a problem in the 

case study so that the researcher can get the correct data. Then 

the method used is to find the closest distance or Shortest Path to 

solve the warehousing problem so that there is no accumulation 

of goods in each warehouse. Researchers designed a multi 

warehouse-based sales and monitoring system to simplify 

product marketing, because it can manage store stock and 

update store products, as well as the process of verifying 

payments is also quite easy. 
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