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BAB  V 

KESIMPULAN 

 Penulisan biografi Okraini telah dilakukan dengan melibatkan narasumber 

dilapangan yaitu dengan wawancara tokoh Okraini langsung di tempat 

kediamannya  dan anak-anak dari Okraini, karyawan atau orang terdekat serta 

pengunjung yang menjadi konsumen di usaha Galamai Erina. Terlihat 

perkembangan dari usaha Galamai Erina yang sudah memiliki beberapa cabang 

yang menyebar di daerah Payakumbuh Barat diantanya, cabang kedua terletak di 

daerah Ngalau Kecamatan Payakumbuh barat yang dikelola oleh anak ke enam 

Okraini bernama Aska, dan cabang ketika terletak di daerah Bonai Kecamatan 

Payakumbuh Barat yang dikelola oleh anak ke dua Okraini yang bernama 

Desrina.  

Okraini merupakan sosok pengusaha wanita yang mendirikan usaha 

Galamai Erina bersama dengan suaminya Zainal Abidin di daerah Parit Rantang 

Kecamatan Payakumbuh barat. Beliau adalah pengusaha yang berhasil 

membuktikan bahwa pendidikan bukanlah hal yang dapat menghambat suatu 

keberhasilan seseorang. Okraini dengan pendidikannya yang tidak tinggi telah 

mampu mendirikan sebuah usaha bahkan mengepakkan sayap hingga berhasil 

mencapai tujuan dan menaik kan ekonomi keluarganya yang sulit sejak beliau 

kecil.  

 Galamai Erina merupakan industri kecil yang menjual aneka makanan 

khas kota Payakumbuh diantanya : galamai, batiah, beras rendang, rendang 

daging, rendang telur dan aneka sanjai.  Awal berdiri usaha tersebut hanya 

memproduksi dua jenis makanan khas saja yaitu galamai dan batiah, hal ini 



 

2 
 

karena Okraini tidak memiliki cukup modal untuk menambah variasi dari usaha 

makanan khas tersebut. 

 Awal  berdiri usaha Galamai Erina tersebut terletak di daerah Padang 

Tinggi, namun setelah mengalami kebakaran pada tahun 1983 yang 

menghanguskan semua usaha yang baru dirintis oleh Okraini tersebut pada tahun 

1980 usaha Galamai Erina pindah tempat di daerah Parit Rantang. Setelah 

merintis lagi usaha baru di daerah kelahiran Parit Rantang Okraini telah banyak 

mengalami berbagai kesulitan, karena dalam mendirikan sebuah usaha tidak 

hanya menemukan jalan yang lancar bahkan tidak berlubang. Tujuan hidup 

Okraini telah mampu membuatnya bertahan dalam keadaan apapun yang 

menimpa usaha yang baru mulai dirintisnya lagi. Enam tahun merupakan waktu 

yang begitu panjang yang digunakan oleh beliau untuk bangkit lagi agar usaha 

nya berjalan dengan normal dan dapat dikenal oleh masayarakat. 

 Setelah beberapa lama mendirikan usaha Galami Erina di daerah Parit 

Rantang usaha tersebut mulai dikenal oleh masyarakat hingga memiliki bebera 

konsumen tetap. Kebanyakan dari konsumen berasal dari perantau yang membeli 

produksi Galamai Erina untuk dijadikan oleh-oleh karena makanan tersebut yang 

tahan lama dan lebih mudah untuk dibawa kemana saja. Tidak hanya itu alasan 

konsumen tetap berlangganan dengan usaha Okraini karena rasa makanan nya 

yang khas dan sesuai dengan lidah konsumen, begitu pula dengan harganya yang 

menyesuaikan saku para konsumen.  

Dalam mengembangkan suatu usaha Okraini harus memutar otak agar 

usahanya tetap bertahan di pasaran karena dilihat dari banyak nya saingan yang 

mendirikan industri makanan khas di daerah kota Payakumbuh. Beberapa usaha 
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makanan khas yang menjadi persaingan industri Galamai Erina di daerah 

Payakumbuh diantanya, usaha Rendang Erika, Rina, Mei, Rendang Gadih, dan 

lainnya. Untuk tetap bertahan di pasaran tentunya suatu usaha harus mempunyai 

strategi tertentu, strategi yang digunakan mampu mengembangkan bahkan 

memajukan produk itu sendiri. Langkah-langkah yang digunakan oleh Okraini 

sendiri untuk tetap bertahan dan memajukan usahanya ialah dengan menggunakan 

beberapa strategi diantanya, memastikan kualitas bahan yang akan digunakan 

untuk memproduksi makanan, harga yang sesuai dengan saku konsumen bahkan 

Okraini tidak mengambil untung banyak dari usaha Galamai Erina, respon 

terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting agar konsumen merasa 

nyaman dan tetap tertarik untuk berlangganan, promosi juga sangat 

mempengaruhi agar usaha lebih banyak dikenal bahkan bisa di kenal oleh 

masyarakat luar daerah hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mempromosikan 

di internet, spanduk, banner atau pun merek yang di tempel di setiap kemasan 

makanan khas.  

Usaha Galamai Erina telah mampu mengenalkan dirinya pada khalayak 

ramai. Hal ini dilihat dari beberapa pengahargaan yang diberikan pada usaha 

Galamai Erina, mulai dari menerima piagam penghargaan atas kerja sama dan 

pastisipasi dari SMK Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Koto Baru, piagam 

penghargaan atas kunjungan studi dari Politeknik Pertanian Negeri Pyakumbuh, 

dan plakat yang diberikan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang atas 

kunjungan studi terhadap usaha Galamai Erina.  

Tidak hanya itu usaha Galamai Erina juga telah banyak memberikan 

manfaat terhadap masyarakat disekitaran daerah Parit Rantang itu sendiri. Usaha 
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tersebut telah membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang putus sekolah 

maupun ibu-ibu Rumah Tangga yang di jadikan sebagai karyawan tetap. 

Lapangan pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar yaitu bagian 

pengemasan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, bagian dapur yang 

bisa dilakukan oleh laki-laki karena bagian dapur akan sedikit lebih berat 

dibanding dengan mengemas makanan, karena bagian dapur akan dibutuhkan 

tenaga yang lebih besar untuk mengangkat kuali dan tungku kayu yang 

digunakan, bagian kasir dan bagian pemasaran di toko yang bisa dilakukan oleh 

masayarakat yang putus sekolah dan tamatan SMA dan tidak melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu selain menaikan taraf ekonomi 

keluarga usaha yang didirikan oleh Okraini beserta suami tersebut juga telah 

mampu menolong perekonomian masyarakat sekitaran tempat beliau mendirikan 

usahanya.  

 


