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Abstrak 

 

Pelaku usaha makanan merupakan seseorang yang berbisnis pada bidang kuliner. 

Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha makanan memiliki berbagai kegiatan yang tidak 

dapat dihindari, dari hal tersebut mereka dituntut untuk memenuhi permintaan konsumen 

sehingga pelaku usaha makanan membutuhkan berbagai informasi untuk berinovasi sehingga 

mereka dapat memenuhi permintaan konsumen sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kota Surabaya dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode penelitian deskriptif. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini  adalah 

purposive sampling, berdasarkan hal tersebut didapatkan jumlah sampel sebanyak 40 orang 

responden yang memenuhi karakteristik. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan SPSS. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebutuhan informasi pelaku usaha 

makanan di Surabaya dan penelitian ini menggunakan model perilaku penemuan informasi 

yang dikembangkan oleh Gloria J.Leckie et all (1996). Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa kebutuhan informasi pelaku usaha makanan di Surabaya berupa kebutuhan informasi 

harga bahan baku (92.5%), asal-usul bahan baku masakan dan peralatan memasak (90%), 

informasi pengemasan/ packaging (80%), serta informasi tempat pembelian bahan baku dan 

peralatan memasak (80%). Adapun hasil dari model perilaku penemuan informasi yang 

dilakukan pada pelaku usaha makanan di Kota Surabaya adalah 1. Peran kerja dan tugas 

(Pembeli (konsumen bahan baku/produksi), Pembuat atau produsen olahan makanan, dan 

penjual olahan makanan); 2. Karakteristik kebutuhan informasi; 3. Sumber Informasi; 4. 

Kesadaran akan informasi; 5. Hasil dan feedback. 

 

Kata kunci: Perilaku Penemuan Informasi, Pelaku usaha, dan kebutuhan informasi 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis usaha di Indonesia saat ini ditunjukkan dengan pertumbuhan 

industri yang semakin pesat. Berbagai usaha yang digeluti saat ini mulai terdaftar sebagai 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana UMKM tersebut terdiri dari pelaku usaha 

diberbagai bidang. Berdasarkan data FE Ubaya dan Forda UKM Jawa Timur (2007) yang 

bersumber dari BPS (2004, 2006) sebagian besar dari usaha nasional adalah usaha 
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berkategori usaha kecil menengah, yaitu sebanyak hampir 45 juta unit pada tahun 2005 atau 

sekitar 99 % dari total usaha nasional. Usaha kecil menengah tersebut menciptakan lapangan 

kerja sebesar 96 %. Berdasarkan hal  tersebut bahwa perkembangan UMKM berpengaruh 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, dapat mengurangi pengangguran dan 

kemiskinan. Akan hal ini pertumbuhan UMKM membawa peranan penting  bagi 

perekonomian Indonesia. 

Semakin banyaknya UMKM yang berkembang saat ini membuat pelaku UMKM harus 

menghasilkan produk-produk kreatif supaya dapat bersaing dengan pelaku UMKM yang 

lainnya. Akan hal tersebut pemerintah Indonesia saat ini lebih menyoroti ekonomi kreatif 

yang sudah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu. Menurut Simatupang (2005:2) 

ekonomi kreatif digerakkan oleh kreativitas dan motivasi dalam menghasilkan produk atau 

jasa dengan kandungan kreatif. Adanya ekonomi kreatif akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Secara makro, hal ini mempunyai sumbangan yang signifikan 

terhadap pendapatan negara. Pelaku usaha yang menerapkan ekonomi kreatif dituntut untuk 

berfikir kreatif dan inovatif supaya usaha yang dimilikinya dapat maju dan membawa 

dampak signifikan pada perekonomian. Salah satu bentuk usaha yang membutuhkan 

kreatifitas adalah usaha pada bidang makanan. Berkembangnya usaha pada bidang makanan 

terlihat adanya persaingan-persaingan ketat yang dialami oleh pelaku usaha makanan saat ini. 

Dari hal tersebut maka setiap pelaku usaha makanan wajib mempunyai informasi yang cukup 

terkait bidang olahan makanan, supaya produk olahannya bisa maju dan berkembang. 

Berdasarkan hal tersebut pelaku usaha makanan satu dengan yang lainnya dituntut untuk 

dapat menciptakan variasi olahan makanan yang tidak sama. Sehingga olahan makanan satu 

dengan yang lainnya mempunyai ciri khas atau brand yang berbeda-beda. Dari olahan 

makanan yang bervariasi antara pelaku usaha satu dengan yang lainya maka mereka dapat 

bersaing secara sehat dan dapat  meningkatkan penghasilan mereka. Untuk memenuhi segala 

kegiatan dalam bidang olahan makanan, pelaku usaha makanan mengandalkan informasi-

informasi yang telah diperoleh atau ditemukan. Informasi tersebut diperoleh atau ditemukan 

dengan berbagai cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha masing-

masing.  

Penemuan informasi pada pelaku usaha makanan tidak secara langsung digunakan dalam 

praktiknya, melainkan pelaku usaha makanan mengembangkan lagi dari hasil temuan 

informasi yang diperoleh. Pengembangan temuan informasi tersebut menghasilkan informasi 
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baru yang berupa variasi-variasi olahan makanan. Namun, apabila pelaku usaha tidak 

mempunyai informasi yang cukup dalam mengembangkan usahanya maka ia akan tertinggal 

dengan pelaku usaha makanan yang lain. Apalagi makanan merupakan sumber primer bagi 

masyarakat, sehingga kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

keseharian. Berdasarkan hal tersebut bahwa peluang pelaku usaha yang bergerak pada bidang 

makanan dapat cukup besar.  

Akan hal tersebut banyaknya persaingan usaha menimbulkan permasalahan, 

permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini hampir sama dengan permasalah 

pelaku UMKM kebanyakan, seperti halnya UMKM yang berada di Namibia yang dilakukan 

oleh Chiwarenand Archie L. Dick (2008) bahwa sebanyak  64,5% membutuhkan informasi 

keuangan dan sebanyak 58,1% pelaku UMKM membutuhkan informasi terkait pemasaran. 

Berdasarkan hal tersebut bahwa semakin tinggi kebutuhan informasinya semakin tinggi pula 

ketidak tahuan mereka akan informasi tersebut atau semakin minim informasi yang mereka 

miliki. Oleh karena itu untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan penemuan informasi 

yang lebih lanjut dalam mengembangkan usaha makanan. 

 

Landasan Teori 

1. Kebutuhan Informasi 

Menurut Silvania V. Miranda and Kira M.A.Tarapanoff (2008)   Kebutuhan informasi 

didefinisikan sebagai keadaan atau proses yang dimulai ketika seseorang merasa ada 

kesenjangan antara informasi dan pengetahuan yang tersedia untuk memecahkan masalah dan 

solusi aktual dari masalah tersebut. Selain itu definisi kebutuhan informasi menurut Krikelas 

(1983) mengartikan kebutuhan informasi sebagai pengakuan seseorang atas adanya ketidak 

pastian dalam dirinya. Rasa ketidak pastian tersebut mendorong seseorang untuk mencari 

informasi. Sedangkan menurut Kuhlthau (1991) mengatakan kebutuhan informasi menjadi 

akibat munculnya kesenjangan pengetahuan yang ada dalam diri seseorang dengan kebutuhan 

informasi yang diperlukan. Menurut Belkin yang dikutip oleh Dervin dan Nillan (1986) 

menyatakan bahwa kebutuhan informasi sebagai suatu kondisi dan situasi yang muncul 

ketika dalam diri seseorang terjadi kekosongan. Berdasarkan kekosongan tersebut  seseorang 

tidak mempunyai cukup pengetahuan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan, penyelesaian 

masalah atau pemecahan ketidakpastian.  

mailto:silvania.miranda@bcb.gov.br
mailto:kat309@unb.br
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Wersig yang dikutip oleh Pendit (1992) memunculkan teori bahwa kebutuhan 

informasi dipicu oleh apa yang dinamakan sebagai  problematic situation. Ini merupakan 

situasi yang terjadi dalam diri manusia yang dirasakan tidak memadai oleh yang 

bersangkutan untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya.  

Sementara itu Leckie dkk. (1996) menjawab akan permasalahan kebutuhan informasi 

dengan mencari karakteristik dari kebutuhan informasi tersebut. Kebutuhan informasi 

menurut Leckie dkk. (1996) merupakan pengetahuan tentang sumber informasi 

(awareness of information sources) yang akan digunakan, seperti kecepatan akses 

(accessibility), kualitas (quality), ketepatan waktu (timeliness), kepercayaan 

(trustworthiness), kebiasaan (familiarity) dan keberhasilan sebelumnya (previous success) 

akan berdampak langsung pada pelaksanaan pencarian informasi information is sought).  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas yang hampir sama jadi dapat disimpulkan 

bahwa kebutuhan informasi bagi pelaku usaha makanan merupakan kesenjangan 

pengetahuan yang dimilki oleh pelaku usaha makanan tentang segala informasi yang 

berkaitan dengan produktivitas usaha yaitu pembuatan olahan makanan maupun 

kebutuhan informasi dalam mengembangkan usaha makanan. Kebutuhan informasi 

tersebut meliputi variasi resep masakan, peralatan memasak, bahan-bahan olahan 

makanan serta informasi yang dibutuhkan tentang pengemasan olahan makanan. 

2. Perilaku Penemuan Informasi menurut Gloria. J.Leckie  

Model Perilaku Penemuan Informasi yang dikembangkan oleh Leckie, Pettigrew dan 

sylvain (1996) lebih terkhusus pada kalangan, "profesionals". Professional yang 

dimaksudkan adalah seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan, memiliki 

dasar pengetahuan teoritis, mempunyai asosiasi yang menaungi, dan mempunyai kode 

etik. kelompok-kelompok yang termasuk dalam kriteria tersebut meliputi dokter, guru, 

pengacara, perawat, fisioterapis, pustakawan, akuntan dan insinyur. 

Pada model penemuan informasi ini memiliki anggapan dasar bahwa peran dan tugas-

tugas terkait yang dilakukan oleh para profesional dalam praktik sehari-hari memerlukan 

kebutuhan informasi tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan proses penelusuran 

informasi. Namun, penelusuran informasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang 

saling berkaitan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil penemuan informasi.  
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Proses pertama dimulai dari atas dengan "peran kerja", yang mempengaruhi "tugas". 

Karena Model  Gloria J.Leckie, et all (1996) ini terbatas pada kalangan "profesional" 

(seperti dokter, pengacara, dan insinyur), maka tidak mengherankan bahwa "peran kerja" 

dan "tugas" dianggap sebagai pokok utama dalam melakukan penemuan informasi. Studi 

empiris  yang ada pada kebutuhan informasi dan penggunaan informasi pada profesional 

menunjukkan bahwa para professional menjalani kehidupan kerja yang rumit dan 

mengasumsikan berbagai peran dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Terdapat lima peran 

para professional yang sering dijalani yaitu penyedia layanan, administrator/ manajer, 

peneliti, pendidik dan siswa dan yang melekat pada peran-peran tersebut yaitu tugas-tugas 

khusus (seperti penilaian, konseling, pengawasan, penulisan laporan), yang merupakan 

tahapan kedua dari peran / komponen tugas dalam model ini. Selain itu, penelitian Gloria 

J.Leckie, et all (1996) juga menunjukkan bahwa penemuan informasi sangat terkait 

dengan peran tertentu dan tugas yang berkitan.  

Secara umum, menurut Gloria J.Leckie, et all (1996) dengan adanya task/tugas 

memunculkan kebutuhan informasi. Namun, kebutuhan informasi tidak bersifat tetap dan 

dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor intervensi. Kebutuhan informasi para professional 

dipengaruhi dan dibentuk oleh beberapa variabel yaitu: demografi individu (usia, profesi, 

spesialisasi, tahap karir, lokasi geografis), konteks (situasi kebutuhan khusus, internal 

atau eksternal), frekuensi (kebutuhan berulang atau baru), prediktabilitas (kebutuhan yang 

dapat diprediksi atau tidak terduga), kepentingan (urgensi), dan kompleksitas (mudah 

diselesaikan atau sulit). 

Dalam model penemuan informasi yang dikembangkan oleh Gloria J.Leckie, et all 

(1996) pada karakteristik kebutuhan informasi terdapat faktor penting yang 

mempengaruhi penemuan informasi, faktor tersebut adalah sumber informasi dan 

kesadaran akan informasi. Pada sumber informasi bahwa para profesional mencari 

informasi dari sumber yang tak terbatas, seperti sumber informasi dari rekan kerja, 

pustakawan, buku pegangan, artikel jurnal, dan pengetahuan dan pengalaman pribadi 

mereka sendiri. Sumber-sumber informasi ini dapat secara luas dicirikan oleh jenis 

saluran atau format, termasuk informasi formal (misalnya, konferensi, jurnal) atau 

informal (misalnya, percakapan); internal atau eksternal (sumber di dalam organisasi atau 

di luar); lisan atau tulisan (yaitu, tertulis termasuk salinan kertas dan teks elektronik); dan 

pribadi (pengetahuan dan pengalaman sendiri, praktik profesional).  
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Sedangkan pada kesadaran akan informasi,  bahwa pengetahuan langsung atau tidak 

langsung tentang berbagai sumber informasi (baik kolega, basis data online, atau buku 

pegangan) dan persepsi yang terbentuk tentang proses mendapatkan peran penting dalam 

keseluruhan proses penemuan informasi. Dengan demikian, kesadaran akan informasi 

yang dimiliki oleh individu tentang sumber informasi dan / atau konten informasi dapat 

menentukan seseorang dalam melakukan penemuan informasi. Akan hal itu terdapat 

beberapa variabel penting dari kesadaran akan kebutuhan informasi yang berupa: terbiasa 

dengan sumber yang digunakan, keberhasilan penggunaan informasi sebelumnya, 

kepercayaan terhadap sumber informasi, kemasan sumber informasi, ketepatan waktu, 

biaya, kualitas, dan aksesibilitas (kemudahan akses informasi).  

Pada model ini “outcomes” merupakan proses penemuan informasi yang mungkin 

menjadi titik yang berhubungan dengan peran kerja dan tugas tertentu. Dalam hal ini, 

hasil optimal adalah kebutuhan informasi professional yang dapat terpenuhi dan para 

profesional dapat menyelesaikan tugas yang ada. Ada kemungkinan bahwa  hasil yang 

ditemukan tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan penemuan informasi 

lebih lanjut. Hal tersebut dikonsepkan sebagai  "umpan balik" pada model ini. Saat 

melakukan proses penemuan informasi putaran kedua, bahwa faktor yang digunakan 

dapat berubah. Padahal sebelumnya individu mungkin telah mencari informasi secara 

informal, dan hal itu dirasakan tepat waktu, melalui tahap umpan balik ditemukan bahwa 

informasi yang didapatkan pada kenyataannya tidak terlalu akurat. Oleh karena itu, dalam 

putaran penemuan informasi berikutnya, kemungkinan gabungan faktor sumber informasi 

dan kesadaran akan informasi yang berbeda akan dilibatkan.  

Dalam penelitian ini  pelaku usaha makanan bukan golongan dari profesioanl karena 

tidak memiliki latar belakang yang telah disebutkan di atas, akan tetapi kreteria/ 

karakteristik pekerjaan dan tugas yang dimiliki oleh pelaku usaha makanan menuntut juga 

sebuah keprofesionalitasan yang membedakan hanya tidak ada profesional secara 

pendidikan tetapi kemampuan profesionalnya itu penting dalam melakukan pekerjaan dan 

tugas. 
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Metodelogi Penelitian 

Penelitian dengan fokus penemuan informasi pada kalangan pelaku usaha makanan di 

Surabaya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif, 

adapun populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro makanan di Surabaya yang 

terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, dimana jumlah pelaku usaha 

makanan di Surabaya ini sebanyak 55 orang yang terdaftar sebagai pelaku usaha makanan di 

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Adapun karakteristik sampel yang ditentukan oleh peneliti yaitu: Lama usaha yang 

sudah mencapai 2 tahun (minimal); Pendapatan per bulan minimal Rp.4.000.000; Pelaku 

usaha makanan mandiri yang melakukan serangkaian kegiatan pembelian bahan 

produktivitas, membuat olahan makanan, dan menjual  

Dengan karakteristik sampel yang telah ditetapkan peneliti maka jumlah sampel 

menjadi 40 pelaku usaha makanan. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis Hasil Temuan 

 

1. Kebutuhan Informasi 

Penelitian ini menggunakan acuan beberapa teori kebutuhan informasi salah satunya 

adalah kebutuhan informasi menurut Belkin yang dikutip oleh Dervin dan Nilan (1986) yaitu 

suatu kondisi dan situasi yang muncul ketika dalam diri seseorang terjadi kekosongan. 

Berdasarkan kekosongan tersebut seseorang tidak mempunyai cukup pengetahuan yang 

sesuai untuk melakukan pekerjaan, penyelesaian masalah atau pemecahan ketidakpastian.  

Temuan data menunjukkan  sebanyak 37 responden (92.5%)  membutuhkan informasi  

mengenai menentukan harga produk dengan mengetahui informasi harga bahan baku dan 

biaya operasional. Selain itu, sebanyak 36 responden (90%) membutuhkan informasi terkait 

tentang asal-usul bahan olahan makanan yang digunakan dan informasi yang tercantum pada 

peralatan memasak baik berupa tercantumnya ukiran SNI, merek dan nama produsen maupun 

tercantumnya nama bahan yang digunakan. Sedangkan kebutuhan informasi selanjutnya 

bahwa sebanyak 32 responden (80%) sering menemui informasi penerapan pengemasan 

produk yang berupa desain, bentuk dan material kemasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, 
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pelaku usaha makanan di Surabaya saat ini sudah menerapkan kemasan yang berdesain 

menarik dan unik, mereka tidak hanya memperhatikan hal itu saja melainkan memperhatikan 

kualitas dari bahan kemasan sehingga kemasan tersebut dapat memberikan dampak positif 

pada produk, misalnya keawetan produk dan lain-lain. Kemudian Sebanyak 32 responden 

(80%) mengetahui tempat pembelian peralatan memasak dan bahan masak berdasarkan 

pengalaman pribadi hal ini dikarenakan mereka lebih percaya dengan informasi yang mereka 

peroleh secara langsung dari sumbernya.  

Akan hal ini dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini pelaku usaha makanan di 

Surabaya kebanyakan membutuhkan informasi mengenai: informasi bahan baku untuk 

menentukan harga produk, asal-usul bahan baku masakan dan peralatan memasak, informasi 

mengenai pengemasan / packaging, serta informasi tempat pembelian bahan baku dan 

peralatan memasak. Pada dasarnya informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah 

informasi untuk mengembangkan usahanya.  

2. Perilaku penemuan informasi pada kalangan pelaku usaha makanan di 

Surabaya 

a. Peran Kerja dan Tugas Pelaku Usaha Makanan di Surabaya 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebanyak 34 responden (85%) sering 

melakukan penyeleksian harga peralatan produksi dengan berdasarkan pengalaman pribadi, 

selain itu sebanyak 33 responden (82.5%) pelaku usaha makanan di Surabaya juga 

menyeleksi harga bahan baku olahan makanan, kemudian sebanyak  32 responden (80%) 

menyeleksi variasi bahan alat produksi, dan sebanyak 27 responden (67.5%) pelaku usaha 

makanan di Surabaya memperhatikan kualitas bahan baku. Berdasarkan hal tersebut bahwa 

serangkain kegiatan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha makanan di Surabaya tersebut 

merupakan kegiatan yang dilakukan mereka sebelum melakukan produksi atau rencana 

kegiatan yang dilakukan ketika pembelian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha 

makanan di Surabaya mempunyai peran kerja dan tugas sebagai pembeli bahan baku/ 

peralatan produksi.  

Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan di Surabaya 

selanjutnya yaitu membuat olahan makanan. Pada kegiatan pengolahan makanan ini bahwa 

sebanyak 26 responden (65%) berinovasi dalam membuat olahan makanan dengan cara 

mengubah rasa makanan. Selain itu sebanyak 24 responden (60%) memilih menggunakan 
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resep masakan modern dengan alasan mengikuti perkembangan jaman/trend dan kebutuhan 

konsumen. Dari hasil inovasi-inovasi produk olahan makanan tersebut konsumen dapat 

menerima produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha makanan, hal ini terbukti dengan jumlah 

pembeli yang setiap bulannya meningkat.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh responden di atas merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen. bahwa peran kerja dan tugas pelaku usaha 

makanan di Surabaya sebagai produsen olahan makanan  

Lalu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan di Surabaya yaitu menjual 

produk olahan makanan yang telah mereka buat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis sebanyak 37 responden (92.5%) menentukan harga jual produk olahan makanan 

dengan melihat harga bahan baku dan biaya operasional. Selain itu sebanyak 32 responden 

(80%)  menentukan lokasi penjualan dengan cara melihat tingkat kepadatan penduduk sekitar 

lokasi. Lalu sebanyak 28 responden (70%) menentukan segmentasi pasar dengan cara melihat 

minat konsumen terhadap produk. Dari hal ini pelaku usaha makanan di Surabaya dapat 

menentukan segmentasi pasar yang digunakan, sebagian besar minat pada produk pelaku 

usaha makanan di Surabaya adalah konsumen menengah.  Kemudian sebanyak 26 responden 

(65%) menentukan media penjualan dengan menggunkan media sosial seperti whatsaap, 

facebook, instagram, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaku usaha makanan di Surabaya melakukan kegiatan-kegiatan penjualan. 

Hasil temuan dari penelitian ini yaitu, bahwa peran kerja dan tugas seorang pelaku 

usaha makanan di Surabaya memiliki tiga peran kerja dan tugas utama sebagai pembeli bahan 

baku/produksi, pembuat atau produsen olahan makanan dan penjual produk olahan makanan. 

Ketiga peran ini tidak dapat terlepas dari kegiatan sehari-hari pelaku usaha makanan di 

Surabaya dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Peran kerja dan tugas tersebut 

muncul karena adanya tanggung jawab yang berupa peningkatan perekonomian, tuntutan 

inovasi olahan, tuntutan pesanan konsumen serta tuntutan pada sektor pemasaran. 

b. Karakteristik Kebutuhan Informasi Pelaku Usaha Makanan di Surabaya 

 Demografi Individu 

Berikut merupakan variable demografi individu pelaku usaha makanan di 

Surabaya, pada tingkat usia pelaku usaha makanan di Surabaya sebanyak 15 
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responden (37.5%) berusia 36-45 tahun. Selain usia, demografi individu yang ada 

dalam penelitian ini adalah jeins kelamin. Sebanyak 34 responden (85%) pelaku usaha 

makanan di Surabaya berjenis kelamanin perempuan. Kemudian spesialisasi produksi 

yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan di Surabaya sebanyak 36 responden 

(90%) lebih tertarik pada spesialisasi produksi olahan makanan ringan yang berupa 

aneka kue, krupuk, aneka jajanan ringan dan lain-lain. Alasan responden dalam 

menentukan spesialisasi produk tersebut dikarenakan mereka melihat dari kebutuhan 

konsumen saat ini. Fenomena ini didapatkan selain didapatkan oleh peneliti secara 

langsung dengan melihat minat para pelaku usaha di Surabaya lebih pada spesialisasi 

olahan makanan ringan. Sedangkan pada tingkat lama usaha, sebanyak 19 responden 

(47.5%) pelaku usaha makanan di Surabaya telah menjalankan usahanya sekitar 3-5 

tahun. Hal ini dapat dsimpulkan bahwa lama usaha pelaku usaha makanan di 

Surabaya sekitar 3-5 tahun tersebut sudah dapat dikatakan memperoleh pengetahuan 

yang lebih mengenai usahanya dan mereka dari tahun ke tahun dapat produktif, hal ini 

juga berkaitan dengan pendapatan perbulan yang diperoleh pelaku usaha makanan di 

Surabaya yang di atas dari UMR.  

Pada penelitian ini sebanyak 19 responden (47.5%) memilih lokasi penjualan 

yang berada di lokasi sentra usaha seperti food court, trade mall, pusat oleh-oleh dan 

lain-lain serta berada di lingkungan sendiri. Berdasarkan pengakuan responden bahwa 

mereka dalam memasarkan produk olahan makanan berkerja sama dengan beberapa 

pihak seperti Dinas-dinas pemerintahan yang mewadahi pengembangan usaha mandiri 

serta bekerja sama dengan pusat oleh-oleh. Indikator terkahir dari demografi individu 

adalah pendapatan responden dalam satu bulan. Berdasarkan penelitian ini pendapatan 

perbulan pada pelaku usaha makanan di Surabaya saat sebanyak Rp. 4.000.000 – Rp. 

5.000.000, namun juga terdapat 9 responden yang berpendapatan perbulan yang lebih 

dari Rp. 10.000.000 dikarenakan responden tersebut sudah masuk pada segmentasi 

pasar atas. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa pendapatan pelaku usaha 

makanan di Surabaya rata-rata sudah di atas standar yang ditetapkan oleh  daerah 

Surabaya (UMR) yaitu Rp.3.583.312. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pelaku usaha makanan di Surabaya mampu dalam memenuhi kebutuhan 

financial sehari-harinya. 
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 Konteks Kebutuhan Informasi 

Pada penelitian ini konteks kebutuhan informasi pelaku usaha makanan di 

Surabaya yang sering dijumpai adalah pada bidang penjualan produk makanan, 

dimana jenis informasi yang banyak ditemui untuk memecahkan permasalahan 

dibidang penjualan produk makanan adalah informasi pelatihan terkait dengan 

penjualan. Jenis informasi ini memiliki prosentase (75%). Akan tetapi dalam 

memenuhi kebutuhan informasi tersebut pelaku usaha makanan di Surabaya 

mempunyai masalah akan keterbatasan waktu yang dimiliki. Selain itu konteks 

kebutuhan informasi pelaku usaha makanan di Surabaya yang sering dijumpai yaitu 

pada bidang pembelian bahan baku/produksi, dimana jenis informasi yang banyak 

ditemui untuk memecahkan permasalahan dibidang pembelian produk makanan 

adalah informasi harga bahan baku/ produksi olahan makanan. Jenis informasi ini 

memiliki prosentase sebanyak 28 responden (70%). Akan tetapi dalam memenuhi 

kebutuhan informasi tersebut pelaku usaha makanan di Surabaya mempunyai masalah 

yang sama pada bidang pemenuhan kebutuhan informasi di atas.  

Selanjutnya konteks kebutuhan informasi pada bidang produsen atau pembuat 

olahan makanan, hal ini ditunjukan sebanyak 23 responden (57.5%). Jenis informasi 

yang dibutuhkan adalah informasi makanan yang sedang trend  saat in. Sama dengan 

konteks kebutuhan informasi di atas bahwa pelaku usaha makanan di Surabaya hanya 

mempunyai waktu sedikit  dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi tersebut. 

 Frekuensi Kebutuhan Informasi 

Frekuensi merupakan sering atau tidaknya informasi tersebut dibutuhkan. 

Frekuensi kebutuhan informasi yang sering dijumpai oleh pelaku usaha makanan di 

Surabaya bahwa terdapat 39 responden (97.5%) mengalami permasalahan kerusakan 

alat dalam kurun waktu satu bulan sekali. Alasan responden terkait permasalahan 

tersebut dikarenakan mereka aktif produksi sehingga peralatan digunakan secara terus 

menerus merupakan hal yang wajar apabila mengalami kerusakan. Selain itu 

frekuensi permasalahan yang sama yang sering dihadapi oleh pelaku usaha makanan 

di Surabaya adalah frekuensi permasalahan dalam bidang pembelian bahan baku 

produksi dan bidang pembuatan olahan makanan memiliki prosentase yang sama 

yaitu 95%, hal  tersebut dengan rata-rata frekuensi permasalahan satu kali dalam 
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seminggu. Hal tersebut didukung dengan adanya probing responden terkait dengan 

pembelian bahan baku yang menyatakan bahwa terkadang bahan baku yang 

digunakan mengalami kenaikan tanpa mereka ketahui. Sedangkan pada pembuatan 

olahan makanan mereka lebih cenderung sering mengalami kekurangan pegawai apa 

bila jumlah pesanan banyak. 

 Prediksi Kebutuhan Informasi 

Menurut Pendit (2003) prediksi kebutuhan informasi merupakan indikator 

yang biasa muncul pada beberapa penelitian mengenai perilaku penemuan informasi. 

Berdasarkan hal tersebut pada variabel prediktabilitas (prediksi) kebutuhan informasi, 

bahwa sebanyak 39 responden (97.5%) dapat memprediksi informasi harga penjualan 

produk olahan makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha makanan di Surabaya 

sudah mengetahui situasi-situasi yang akan terjadi seperti saat mendakati lebaran yang 

mengakibatkan bahan baku produksi naik sehingga mereka akan mengatasi hal 

tersebut dengan memberikan informasi kenaikan harga produk dari jauh-jauh hari 

kepada konsumen. Lalu pelaku usaha makanan di Surabaya sebanyak 33 responden 

(82.5%) dapat memprediksi informasi harga bahan baku/ produksi olahan makanan, 

dan sebanyak 30 responden (75%) dapat memprediksi masakan yang akan/sedang 

trend. Dalam memprediksi informasi-informasi tersebut pelaku usahan makanan 

memenuhi kebutuhan informasi yang dapat diperkirakaan dengan cara memahami 

kebutuhan konsumen saat ini dan apabila pelaku usaha makanan di Surabaya tidak 

dapat memenuhi kebutuhan informasi tersebut mereka menyelesaikan sebisanya. 

 Tingkat Kepentingan Kebutuhan Informasi 

Menurut Gloria J.Leckie (1996) , kebutuhan informasi bisa saja tidak terduga 

tetapi relatif tidak penting dan solusinya tidak diperlukan segera, sementara di sisi 

lain, kebutuhan yang tidak terduga bisa menjadi sangat penting dan sangat mendesak. 

Tingkat kepentingan dan urgensi dan kebutuhan informasi terduga atau tidak terduga 

akan mempengaruhi kegiatan penelusuran informasi yang dilakukan.  

Pada variabel importance atau tingkat kepentingan kebutuhan informasi 

pelaku usaha makanan di Surabaya bahwa sebanyak 27 responden (67.5%) 

permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan adalah menentukan harga 
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penjualan produk olahan makanan(penjualan), kemudian sebanyak 23 responden 

(57.5%) permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan adalah harga bahan 

baku/produksi olahan makanan (pembelian), dan sebanyak 22 responden (55%) 

permasalahan yang penting untuk diselesaikan adalah bahan baku olahan makanan 

yang digunakan (produsen). Selain itu terkait dengan peran kerja dan tugas yang 

penting untuk segera diselesaikan adalah pembelian. Dimana pembelian bahan baku 

merupakan tugas awal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha makanan di Surabaya, 

tanpa adanya bahan baku mereka tidak dapat memproduksi atau memenuhi kebutuhan 

konsumen.  

 Kompleksitas Kebutuhan Informasi 

Menurut Gloria J.Leckie et all (1996) pada kompleksitas menjelaskan bahwa 

kebutuhan informasi dapat tumbuh karena adanya tuntutan untuk memecahkan 

masalah atau menyelesaikan tugas pada tingkat kemudahan atau kerumitan tertentu. 

Pelaku usaha makanan di Surabaya dalam menyelesaikan peran kerja dan tugas 

banyak membutuhkan informasi-informasi yang beragam, mereka seringkali 

membutuhkan informasi terkait dengan tuntutan-tuntutan tugas dalam penjualan, 

pembelian dan pembuatan. Namun tidak semua penemuan informasi dapat 

memecahkan masalah mereka sehingga mereka memerlukan informasi-informasi 

terkait dari sumber yang relevan. 

 Pada pelaku usaha makanan di Surabaya terdapat sebanyak 21 responden 

(52.5%) pelaku usaha mengalami kerumitan dalam memperoleh informasi peran kerja 

dan tugas sebagai penjual produk olahan makanan hal ini dikarenakan keterbatasan 

waktu yang dimiliki. Berdasarkan probing yang ditemui oleh peneliti bahwa 

responden mengalami kerumitan dalam penjualan dikarenakan mereka kurang 

informasi terkait dalam penjualan online yang disebabkan keterbatasan waktu yang 

dimiliki. Hal ini juga dirasakan pada pelaku usaha di Uganda yang diteliti oleh Ikodja-

Odongo (2001) yang memanfaatkan penggunaan informasi untuk meningkatkan 

penjualan dan keuntungan hanya sebanyak 9 %. Sehingga mereka mengalami 

kesulitan atau kerumitan dalam menemukan informasi tersebut. 
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c. Sumber Informasi 

Sebanyak 23 responden (57.5%) menggunakan sumber informasi berdasarkan bentuk 

informasinya berupa buku dan sebanyak 22 responden (55%) menggunakan youtube, alasan 

menggunakan sumber informasi tersebut karena mudah diakses. Seperti halnya youtube dapat 

diakses pada gadget masing-masing pelaku usaha makanan di Surabaya. Sama halnya dengan 

sumber informasi berdasarkan saluran informasinya yang berupa sumber informasi di luar 

kelompok mereka sering menggunkan youtube, sedangkan sebanyak 20 responden (50%) 

sumber informasi dari kelompok yang mereka gunakan adalah pelatihan dalam kelompok 

yang diselenggarakan organisasi-organisasi yang mereka ikuti. Selanjutnya merupakan 

sumber informasi berdasarkan format informasinya, sebanyak 32 responden (80%) lebih 

sering menggunakan sumber informasi oral atau lisan yang berupa percakapan dengan 

konsumen/pelanggan. Selain itu sebanyak 35 (87.5%) responden pelaku usaha makanan di 

Surabaya menggunakan sumber informasi personal. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan responden lebih mendominan menggunakan sumber informasi personal dari 

pengalaman pribadi masing-masing dengan alasan mudah dipahami.  

d. Kesadaran akan Informasi  

Pada komponen kesadaran akan informasi terdapat beberapa point seperti yang 

pertama adalah frekuensi keberhasilan penggunaan sumber informasi, sebanyak 30 responden 

(75%) lebih mendominan menggunakan sumber informasi personal (pengetahuan dan 

pengalaman pribadi) dalam menjalankan peran kerja dan tugas. Dan dalam satu minggu 

mereka berhasil menerapkan sumber informasi tersebut satu kali. Selain itu penunjang 

keberhasilan penggunaan sumber informasi tersebut berdasarkan isi informasi yang memiliki 

bahasa yang mudah di mengerti. Pelaku usaha makanan lebih percaya dengan pengalaman 

mereka sendiri dibandingkan dengan sumber informasi yang lainnya. Namun apa bila mereka 

merasa tidak yakin dengan pengalaman mereka sendiri maka ia akan lebih mempercayai 

orang yang dirasa lebih tahu. Selanjutnya tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi, 

berdasarakan hasil penelitian ini sebanyak 19 responden (47.5%) memilih sumber informasi 

yang terpercaya adalah buku-buku dibandingkan media-media informasi yang lainnya, 

dimana alasan responden terkait hal tersebut adalah informasi pada buku rata-rata dapat 

diterapkan dalam mengembangkan usaha olahan makanan. Pelaku usaha makanan di 

Surabaya dalam satu minggu menggunakan sumber informasi tersebut satu kali.  
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Kemudian pada tampilan dari sumber informasi, sebanyak 33 responden (82.5%) 

menilai sumber informasi yang baik apabila sumber informasi yang mudah dipahami. Hal ini 

didasari bahwa dengan informasi yang mudah dipahami maka pelaku usaha makanan dapat 

menggunakan informasi tersebut dan apabila informasi tersebut susah untuk dipahami maka 

mereka akan beralih dengan sumber informasi yang lainnya. Selanjutnya adalah frekuensi 

kecepatan dan ketepatan akses sumber informasi, sebanyak 25 responden (62.5%) rata-rata 

membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan informasinya adalah lebih dari 21 menit. 

Dan sebanyak 28 responden (70%) menganggap ketepatan akses sumber informasi 

berdasarkan rekomendasi teman. Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha makanan akan 

mengikuti saran dari teman yang mereka rasa lebih berpengalaman sehingga mereka akan 

meminta bantuan dalam menelusur informasi yang dibutuhkan.  

Selanjutnya  merupakan faktor biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan 

informasi sebanyak 23 responden (57.5%) menghabiskan biaya kurang dari Rp. 100.000 

setiap bulannya. Biaya tersebut berkaitan dengan kebutuhan informasi yang mereka gunakan. 

Berdasarkan wawancara dengan responden mereka dalam pemenuhan kebutuhan informasi 

dengan jumlah anggaran tersebut entah digunakan untuk membeli buku resep maupun 

membeli kuota internet untuk mengakses informasi. Selain itu sebanyak 33 responden 

(82.5%) terkait dengan kualitas sumber informasi mereka memilih sumber informasi yang 

akurat, tepat waktu dan relevan. Kemudian kemudahan akses terhadap sumber informasi 

sebanyak 16 responden (40%) memilih buku-buku dengan alasan mudah ditemukan. Baik 

dengan cara membeli maupun meminjam pada rekan/ organisasi yang mereka ikuti.  

e. Hasil (Outcomes and feedback) 

Hasil dari penelusuran informasi merupakan hasil akhir dari kegiatan penemuan 

informasi. Pada penelitian ini sebanyak 38 responden (95%) pelaku usaha makanan di 

Surabaya setelah menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka lalu ia 

menerapkan informasi yang diperoleh untuk mengembangkan usaha makanan. Namun 

apabila informasi yang tidak ditemukan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan maka 

responden mencari sumber informasi lainnya dengan cara yang berbeda hal ini ditunjukan 

prosentase 90%. Kegiatan ini menurut Gloria J.Leckie  et all (1996) disebut dengan Umpan 

balik atau “feedback”. Leckie mengilustrasikan bahwa penemuan informasi bukanlah 

peristiwa yang bersifat satu dimensi atau statis, terdapat kegiatan lain yang dilakukan untuk 
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menyempurnakan kegiatan penemuan informasi sebelumnya atau selanjutnya. Pada 

penjelasan di atas bahwa pada pelaku usaha makanan di Surabaya akan mencari sumber 

informasi yang berbeda dengan alasan rekomendasi dari teman. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil akhir dari penemuan informasi pelaku usaha 

makanan di Surabaya akan menggunakan informasi yang ditemukan tersebut untuk 

mengembangkan usahanya. Dan mereka akan melakukan penemuan informasi ulang dengan 

cara berbeda apabila penemuan informasi sebelumnya dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan 

informasinya. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kebutuhan informasi pelaku usaha makanan di Surabaya yang 

mendominasi adalah kebutuhan informasi mengenai harga bahan baku, asal-usul bahan baku 

masakan dan peralatan memasak, informasi mengenai pengemasan / packaging, serta 

informasi tempat pembelian bahan baku dan peralatan memasak. Dengan mengetahui 

kebutuhan informasinya maka pelaku usaha makanan di Surabaya dapat menentukan akan 

menggunakan atau membeli bahan produksi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Serta 

perilaku penemuan informasi pada kalangan pelaku usaha makanan di Surabaya dapat 

disimpulkan bahwa peran kerja dan tugas pelaku usaha makanan di Surabaya yaitu sebagai 

pembeli bahan baku/produksi, sebagai produsen atau pembuat produk olahan makanan dan 

sebagai penjual produk olahan makanan. Dari peran kerja dan tugas sebagai pembeli bahan 

baku/produksi adalah menyeleksi harga peralatan produksi, menyeleksi variasi bahan alat 

produksi, dan memperhatikan kualitas bahan baku yang akan digunakan. Lalu peran kerja dan 

tugas sebagai penjual adalah menentukan harga jual produk, menentukan lokasi penjualan, 

menentukan segmentasi pasar, dan menentukan media penjualan. Kemudian peran kerja dan 

tugas sebagai produsen adalah berinovasi dalam membuat produk makanan sehingga diterima 

oleh konsumen. 

Karakteristik kebutuhan informasi pelaku usaha makanan di Surabaya pada umumnya 

dipengaruhi atau dibentuk oleh beberapa variabel, yaitu: demografi individu, konteks, 

frekuensi, prediktabilitas, kepentingan dan kompleksitas situasi kebutuhan informasi. 

Sedangkan sumber informasi yang sering digunakan oleh pelaku usaha makanan di Surabaya 

adalah buku resep, youtube, pelatihan dalam kelompok, percakapan dengan 
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konsumen/pelanggan selain itu pelaku usahan makanan di Surabaya lebih mendominan 

menggunakan sumber informasi personal berupa pengalaman pribadi masing-masing. Alasan 

menggunakan sumber informasi tersebut dikarenakan mudah diakses dan mudah dipahami 

dalam menerapkan pengembangan usaha makanan.  

Kemudian pada komponen kesadaran informasi didasarkan pada kepercayaan 

terhadap sumber informasi, tampilan sumber informasi, keberhasilan penggunaan sumber 

informasi, kecepatan dan ketepatan akses sumber informasi, biaya, dan kualitas sumber 

informasi. Hasil dari penemuan informasi apabila sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku 

usahan makanan di Surabaya mereka menerapkan informasi yang diperoleh untuk 

mengembangkan usahanya dan apabila informasi yang ditemukan tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan maka mereka mencari sumber informasi lainnya dengan cara yang berbeda 

dengan alasan mengunakan sumber informasi berdasarkan rekomendasi dari teman. 
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