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Pengembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi informasi yang menunjukan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif tempat suatu perusahaan untuk 

menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja 

dengan baik. Dikarenakan dengan adanya suatu perkembangan teknologi 

informasi dalam suatu penerapan proses bisnis diharapkan mampu meningkatkan 

keberhasilan dan keputusan pelanggan atau yang bisa dikenal dengan suatu sistem 

yang menciptakan suatu komunikasi yang baik dengan para pelanggan dari suatu 

perusahaan yang biasa disebut Customer Relationship management (CRM). 

Toko sella craft didirikan oleh widia pada tahun 2017 dengan alamat Jalan 

Kapten Abdul Haq Rajabasa Bandar Lampung. Toko sella craft bergerak di 

bidang penjulan produk khususnya pada kerajinan khas Lampung khususnya 

produk yang dihasilkan antara lain tas tapis, sepatu tapis dompet tapis dompet 

tapis. di Lampung sendiri permintaan konsumen dalam pemesanan produk yang 

dijual sudah cukup banyak, misalnya pemesanan pada produk tas tapis yang 

sangat diminati oleh konsumen, dengan banyaknya jumlah konsumen dalam 

pemesanan produk, mengharuskan toko sella craft menerapkan sistem yang dapat 

melakukan pengolahan data konsumen untuk meningkatkan pelayanan dan 

menarik minat konsumen untuk memesan produk yang dihasilkan oleh sella craft. 

Saat ini toko sella craft memiliki aktifitas yaitu membeli bahan berupa 

tapis, memproduksi kerajinan khas Lampung lalu memasarkan produksi. Sistem 

yang sedang berjalan toko sella craft memasarkan produksi yang dihasilkan hanya 

memanfaatkan media sodial berupa Instagram, facebook, twiter. Adapun kendala 

dengan sistem yang sedang berjalan toko sella craft sulit mendapatkan data 

pelanggan dikarenakan proses penjualan hanya menggunakan media sosial yang 

ada. Dengan pelayanan semacam ini menyebabkan peluang untuk mendapatkan 

konsumen secara maksimal tidak terpenuhi dan hal ini sangat disayangkan 

mengingat toko sella craft semakin berkembang. Kendala lain yang dihadapi sella 

craft adalah mengenai konsumen, sella craft harus berlomba untuk mendapatkan 

konsumen baru sebanyak-banyaknya dan mempertahankan konsumen lama 

dengan menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan. 
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