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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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). 

CRM adalah cara perusahaan dalam membina relasi dengan para 

pelanggan dengan tujuan memelihara kesetiaan dan komitmen pelanggan untuk 

tetap menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan didukung oleh data 

konsumen yang berkualitas dan teknologi informasi (Armstrong, 2010). 

Menggunakan berbasis web, akan mempermudah informasi, data, dan layanan 

sampai dengan waktu yang singkat, karena faktor kepuasan pelanggan adalah 

faktur utama penunjang pertumbuhan suatu jenis perusahaan atau proses bisnis 

(Iman, 2016). 

Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, 

mempengaruhi, dan memberi petunjuk agar pembelian dapat menyesuaikan 

kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian 
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mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Intinya pengertian ini 

penjualan yaitu perjanjian yang menguntungkan antara pembeli dan penjual 

(moekijat, 2017). 

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 
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konsumen baru sebanyak-banyaknya dan mempertahankan konsumen lama 

dengan menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Dengan ini sella 

craft harus mencari strategi pelayanan informasi yang tepat dalam menghadapi 

persaingan bisnis agar dapat mempertahankan kosumen dan meningkatkan 

konsumen yang ada (Amianto, 2018). 

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan seperti diatas, maka peneliti membangun 

sebuah aplikasi E-CRM untuk meningkatkan pelayanan penjualan kerajinan khas 

Lampung berbasis website yang berjudul “Pengembangan Aplikasi E-CRM Untuk 

Penjualan Kerajinan Khas Lampung  Berbasis Web (Studi Kasus : Sella Craft)”. 

Harapannya agar dapat membantu dalam mempromosikan produknya, dapat 

meningkatkan penjualan produk kerajinan tangan sehingga dapat mempertahankan 

pelanggan melalui sistem berbasi web yang akan dibuat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah  

dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana membangun sistem electronic customer relationship 

management (e-CRM) pada toko sella craft untuk meningkatkan jumlah 

pelanggan dan mempertahankan pelanggan? 

2. Bagaimana mempromosikan produk untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan pada toko sella craft? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

penulisan hanya membatasi masalah pada: 

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan customer relationship 

management (CRM) untuk meningkatkan pelanggan dan mempertahankan 

pelanggan. 

2. Perancangan aplikasi pada electronic customer relationship management 

(e-CRM) tidak mencakup proses pengiriman. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap laporan yang bersifat ilmiah mempunyai tujuan yang akan dicapai 

antara lain : 

1. Menghasilkan sistem pada electronic customer relationship management 

(e-CRM) pada toko sella craft untuk meningkatkan pelanggan dan 

mempertahankan pelanggan. 

2. Mempromosikan produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada 

toko sella craft. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian, yaitu: 

1. Diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam 

memperoleh informasi  pada produk yang dihasilkan oleh toko sella craft. 

2. Memperoleh informasi data pelanggan untuk meningkatkan pelayanan 

penjualan kerajinan khas Lampung. 


