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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat termasuk internet 

ternyata memberi dampak yang besar bagi seluruh aspek yang ada. 

Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga 

membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Dengan 

demikian perkembangan internet sangat pesat tidak terkecuali perkembangan pada 

dunia bisnis dan pemasaran. Dengan berkembangnya teknologi yang cepat 

membuat banyak orang menggunakan teknologi itu untuk melakukan transaksi 

jual beli menggunakan internet. Dan tidak sedikit penjual yang memanfaatkan 

media internet sebagai media promo salah satunya dengan pasar online. 

Salah satu media komunikasi elektronik yang paling banyak digunakan toko 

online untuk mempromosikan produk mereka salah satunya melalui media sosial. 

Dengan adanya media sosial dapat memudahkan para penjual melakukan 

usahanya dengan mudah dan cepat. Pertumbuhan internet didorong oleh semakin 

banyak penggunanya, perubahan dramatis dalam bidang teknologi telah merubah 

cara hidup masyarakat terutama dalam hal berbelanja. 

Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi, 

membuat perubahan dalam perilaku berbelanja pada masyarakat. Keputusan 

belanja secara online sangatlah populer dikalangan masyarakat. Karena keputusan 

pembelian secara online lebih praktis, menghemat biaya dan lebih lengkap barang 

yang dijual dibanding toko yang ada di pasaran atau supermarket dan lain 

sebagainya. 

Keputusan pembelian konsumen merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti 

menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk membeli 

produknya. Pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses 
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pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak 

lanjut yang nyata.  Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan 

kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat 

sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Selain 

memberikan keuntungan dan kemudahan, dalam pembelian secara online juga 

memiliki keterbatasan-keterbatasan diantaranya konsumen tidak bisa langsung 

melihat barang yang akan dibelinya maupun bertemu langsung penjual yang 

menawarkan produknya sehingga rentan terjadinya penipuan. Maraknya kasus 

penipuan yang terjadi pada forum jual beli online setidaknya meningkatkan risiko 

anggapan yang dirasakan konsumen dalam pembelian secara online. Ini 

memunculkan persepsi akan risiko dalam benak konsumen ketika mereka akan 

memutuskan untuk melakukan pembelian secara online, persepsi risiko yang 

dimiliki konsumen tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian secara online.  

Berbagai permasalahan yang sering dijumpai oleh konsumen dalam 

berbelanja dengan menggunakan situs jualan online  antara lain adalah tingkat 

kepercayaan konsumen yang kurang serta keamanan dalam berbelanja online yang 

dirasa juga kurang, kepercayaan terhadap tindakan penipuan atas barang yang 

dibeli tidak sesuai seperti pada keterangan dari penjualan atau misalnya jika 

konsumen sudah melakukan transfer sejumlah uang untuk membeli barang 

tersebut akan tetapi barang tersebut tidak dikirimkan, serta keamanan akan barang 

sampai dengan selamat atau tidaknya. Ini semua menjadi faktor yang masih 

dipermasalahkan oleh konsumen yang ingin berbelanja barang secara online.  

Dalam masyarakat saat ini, khususnya di Kota Bengkalis di era yang 

modern ini, faktor kepercayaan dan keamanan konsumen dalam berbelanja 

menjadi hal yang harus diperhatikan, dimana akan mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam membeli produk. Risiko-risiko yang akan mungkin timbul dalam 

pembelian secara online tentu saja akan mempengaruhi para konsumen dalam 

tingkat kepercayaan dan keputusan pembelian. Semakin tinggi tingkat risiko yang 



3 
 

mungkin terjadi akan menurunkan kepercayaan konsumen dalam pembelian 

secara online. 

Pada masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat Bengkalis yang 

memanfaatkan sosial media untuk suatu kebutuhan. Salah satunya untuk 

berbelanja online. Karena aksesnya yang mudah dan tidak perlu untuk pergi ke 

suatu toko atau swalayan. Disaat pandemi Covid-19 ini keputusan pembelian 

secara online adalah keputusan yang paling tepat dan aman. Tentunya juga 

mencegah adanya penularan virus tersebut. Hal ini menjadikan aktivitas belanja 

online mengalami peningkatan yang sangat tinggi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian “Pengaruh Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Secara 

Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Bengkalis)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: bagaimana pengaruh risiko terhadap 

keputusan pembelian secara online pada masyarakat Bengkalis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana risiko pembelian secara online pada 

masyarakat Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian secara online pada 

masyarakat Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh risiko terhadap keputusan 

pembelian secara online pada masyarakat Bengkalis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan proposal Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1.4.1  Bagi Peneliti 

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan 

yang ingin diketahui dan bisa memberikan tambahan pengetahuan serta 

sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada perkuliahan. 

2. Penulis dapat meneliti pengaruh risiko terhadap keputusan pembelian secara 

online (Studi Kasus Pada Masyarakat Bengkalis). 

 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

Manfaat yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi 

pihak perusahaan.  

2. Mengetahui risiko apa saja yang dapat terjadi dalam keputusan pembelian 

secara online. 

 

1.4.3  Bagi Pihak Lain 

Manfaat yang ingin dicapai oleh pihak lain dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan menyusun proposal Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan bagi 

peneliti dan juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain pada masa yang 

akan datang khususnya yang meneliti tentang pengaruh risiko terhadap 

keputusan pembelian secara online. 

2. Diharapkan dapat membuat masyarakat lebih pintar memilih dalam 

pembelian secara online. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk mempermudah dan memberikan jelas gambaran mengenai isi 

penelitian, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, antara lain: 

BAB 1: PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, 

landasan teori  yang relevan terkait dengan penelitian tugas akhir ini, 

yaitu pengaruh risiko terhadap keputusan pembelian secara online. 

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu 

penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis dan jenis penelitian. 

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai hasil dan pembahasan 

penelitian. Hasil penelitian tugas akhir berisikan data, yaitu  untuk 

mengetahui pengaruh risiko terhadap keputusan pembelian secara 

online. 

BAB 5: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir, yang menguraikan penjelasan 

mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran agar 

lebih baik lagi. 
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