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1. Kuesioner Pengusaha 

KUESIONER 

Nama  : 

Alamat  : 

No.telp/ Hp : 

1. Apakah keluarga berkenan bekerjasama terutama dalam pembagian waktu ? 

Ya/Tidak 

Jika iya maka bagaimana bentuk  pembagian waktu yang mereka berikan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Apakah keluarga memberikan dukungan dalam berwirausah? Ya/Tidak 

Jelaskan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Apakah anda sudah tau persis sasaran pasar Ayam goreng Gringsing Ibu Ayu? 

Jelaskan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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4. Apakah anda sudah menciptakan produk sesuai keinginan konsumen? 

Ya/Tidak 

Bagaimana respon konsumen mengenai produk anda? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Apasaja Oraganisasi yang pernah anda ikuti?  

Bagaimana keaktifan anda mengikuti organisasi yang anda ikuti tersebut? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Bagaimana anda menjalin hubungan yang dekat dengan konsumen, karyawan 

maupun rekan bisnis lain? Ya/tidak 

Bagaimana bentuk Feedback yang anda dapatkan ketika memiliki hubungan 

yang dekat dengan mereka,jelaskan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Apakah anda aktif dalam mengemukakan pendapat ketika mengikuti rapat 

IWAPI? Ya/Tidak 

Jelaskan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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8. Bagaimana cara anda dalam mengkomunikasikan product knowledge pada 

konsumen? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Bagaimana cara anda mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membuat 

produk yang tepat sasaran dan sesuai keinginan konsumen? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Bagaimana cara anda mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana 

memberikan pelayanan kepada konsumen? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

11. Apakah anda bersedia menerima kritik dan saran dari konsumen? Ya/ Tidak 

Menurut anda apasaja kritik dan saran konsumen yang mampu menunjang 

kemajuan performa bisnis Ayam Goreng Gringsing Ibu Ayu? 

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

12. Bagaimana pelayanan yang anda berikan langsung dari anda kepada 

konsumen? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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13. Apakah anda pernah mengikuti training, workshop, seminar tentang bisnis?  

Faktor keuangan dan permodalan adalah hal yang sangat penting dalam bisnis. 

Bagaimana pengadaan modal pada bisnis anda? Mengapa anda memilih cara 

pengadaan modal seperti itu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

14. Bagaimana cara anda membaca peluang dan menjadikannya keuntungan bagi 

bisnis anda? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

15. Berapa inovasi baru dan apasajakah inovasi baru yang anda ciptakan setiap 

tahunnya yang tepat diterapkan pada konsumen sehingga dapat menambah 

kesuksesan pengusaha? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

16. Apakah impian paling besar anda tentang kesuksesan bisnis yang sedang anda 

jalankan dan bagaimana anda berusaha mewujudkannya? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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17. Apasaja partisipasi dan dukungan yang anda berikan untuk karyawan agar 

berprestasi memberikan yang terbaik pada perusahaan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. Kuesioner Keluarga (suami) 

KUESIONER 

Nama  : 

Alamat  : 

No.Hp/Telp : 

1. Apakah anda berkenan memberikan waktu untuk Ibu Ayu menjalankan 

bisnisnya? 

Dalam bentuk apa, jelaskan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Menurut yang anda tahu, siapa sasaran pasar yang dituju oleh Ibu Ayu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Apakah anda mengetahui Ibu Ayu mengikuti seminar, training ataupun 

workshop mengenai bisnis? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Menurut yang anda tahu bagaimana Ibu Ayu menjalin hubungan  yang dekat 

dengan konsumen, karyawan dan rekan bisnis yang lain? 

_______________________________________________________________ 
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5. Sejauh yang anda tahu bagaimana Ibu Ayu memberikan product knowledge 

mengenai produk kepada konsumen? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Sejauh yang anda tau bagaimana Ibu Ayu menyikapi kritik, saran maupun 

pendapat yang diberikan orang lain? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Menurut yang anda tahu, bagaimana Ibu Ayu mendapatkan pengetahuan 

mengenai bagaimana memberikan pelayanan kepada konsumen dan tentang 

produk Ibu Ayu? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Sejauh yang anda tahu bagaimana kualitas dan pelayanan dari Ayam Goreng 

Gringsing Ibu Ayu? Jelaskan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Bagaimana cara pengadaan modal yang dilakukan Ibu Ayu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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10. Sejauh yang anda tahu, bagaimana cara ibu ayu membaca peluang bagi 

bisnisnya? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

11. Sejauh yang anda tahu, apa impian paling besar Ibu Ayu untuk bisnis Ayam 

Goreng Gringsing Ibu Ayu dan bagaimana cara Ibu ayu berusaha 

mewujudkannya? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

12. Apa partisipasi dan dukungan yang diberikan langsung dari Ibu Ayu kepada 

karyawan agar karyawan memberikan yang terbaik kepada perusahaan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. Kuesioner Karyawan 

KUESIONER 

Nama  : 

Alamat  : 

No.Hp/ Telp : 

1. Siapa saja konsumen yang kesini? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Apakah ibu ayu sudah menciptakan produk sesuai keinginan konsumen? Ya/ 

Tidak 

Bagaimana respon konsumen terhadap Ayam Goreng Ibu Ayu? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Sejauh yang anda tahu, bagaimana hubungan Ibu Ayu dengan konsumen, 

karyawan maupun rekan bisnis lain? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4. Sejauh yang anda tahu, bagaimana cara Ibu Ayu mengkomunikasikan produk 

Ayam Goreng Gringsing Ibu Ayu kepada konsumen? 

 

 

____________________________________________________________ 

5. Bagaimana pelayanan langsung yang diberikan Ibu Ayu kepada konsumen? 

 

 

______________________________________________________________ 

6. Sejauh yang anda tahu, bagaimana Ibu Ayu menyikapi kritik, saran maupun 

pendapat yang ditujukan kepada beliau? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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4. Kuesioner Konsumen 

KUESIONER 

Nama  : 

Alamat  : 

No. Hp/ Telp : 

1. Apakah Ibu Ayu sudah menciptakan produk yang sesuai keinginan 

konsumen? Ya/ Tidak 

Bagaimana respon anda mengenai produk Ibu Ayu? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Sudah berapa kali anda membeli produk Ibu Ayu? Jika lebih dari satu kali, 

hal apa yang membuat anda ingin kembali membeli produk Ayam Goreng 

Gringsing ibu Ayu? 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Bagaimana hubungan baik yang diberikan Ibu Ayu kepada konsumen? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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4. Bagaimana cara Ibu Ayu mengkomunikasikan Produknya kepada 

konsumen? 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Bagaimana kesan anda tentang kualitas, rasa maupun harga daripada 

produk Ibu Ayu? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemilik maupun pelayanan dari 

"Ayam Goreng Gringsing Ibu Ayu"? 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Jawaban Kuesioner dan wawancara pada Pengusaha 

1. Suami membantu dalam permasalahan yang muncul dalam berwirausaha 

(masalah pendanaan, perbaikan,perluasan usaha) dan menyelesaikan 

masalah bersama.serta membantu dirumah dalam mendidik anak- anak. 

2. Ya, suami membantu menyelesaikan dalam permasalahan yang muncul 

dalam berwirausaha, dan menyelesaikan masalah tersebut bersama. 

3. Jalur bawen merupakan persimpangan menuju solo, jogja dan juga 

purwokerto, jalur ini dilewati oleh pemudik, pekerja luar kota, dan bis 

pariwisata juga karyawan pabrik. 

4. Iya, ayam goring adalah kuliner yang memiliki jangka panjang, ayam 

goring disukai oleh semua kalangan, serta selama ini respon positif 

maupun negative dari konsumen saya jadikan masukan dan saya 

aplikasikan serta terapkan. 

5. Organisasi yang pernah saya ikuti dan yang saat ini saya ikuti yaitu 

IWAPI,PKK, Organisasi politik, saya mengikuti aktifitas kegiatan IWAPI 

Kurang lebih 65%, untuk keaktifan saya mengenai hal yang ingin saya 

bagikan dan saya sanggah, namun apabila saya tidak berkenan saya 

katakana tidak. 

6. Sesering mungkin setiap hari saya meluangkan waktu untuk kedua cabang, 

hal ini saya lakukan untuk dapat berinteraksi dengan konsumen, karyawan, 

maupun rekan lain, seperti bank, ataupun distributor, dll, yang saya 

dapatkan adalah loyalitas konsumen, kepercayaan dengan relasi, karyawan 

yang rajin. 
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7. Iya, ketika saya menghadiri sebuah pertemuan adalah unuk mendapatkan 

ilmu serta berbagi ilmu, sebisa mungkin aktif dalam mendengarkan namun 

aktif pula dalam memberikan pendapat serta berbagi pengetahuan yang 

saya miliki untuk dibagi dan diaplikasikan. 

8. Sebaik mungkin dalam sehari saya pasti meluangkan waktu untuk 

mengunjungi kedua cabang saya, untuk memahami keinginan konsumen 

pada saat berkomunikasi langsung, mendatangi langsung bangku 

konsumen, serta menawarkan produk yang saya jual. 

9. Dengan cara membaca dan mendengar lalu saya mengaplikasikan 

pengetahuan yang saya dapatkan melalui media media tersebut, sehingga 

mampu memahami keinginan konsumen, namun yang pertama adalah 

pengalaman kita. 

10. Seperti sebelumnya yaitu mendengar dan membaca, dari yang saya dengar 

langsung permintaan konsumen tersebut, maupun yang saya dengar dari 

organisasi. 

11. Ya, kritik dan saran mampu menunjang kemajuan bisnis, kritik dan saran 

tersebut mampu memperbaiki kekurangan – kekurangan agar menjadi 

lebih baik. 

12. Saya menyempatkan wakt langsung untuk melayani konsumen, untuk 

menerima pesanan, yang saya lakukan itu juga untuk mencontohkan 

karyawan bagaimana caranya member pelayanan. 

13. Untuk mengikuti kegiatan kegiatan tersebut saya sebaik mungkin 

meluangkan waktu,khususnya dibidang usaha, permodalan yang saya 
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dapatkan yaitu dengan dana pribadi, pinjaman bank serta modal yang saya 

dapatkan dai suami. 

14. Saya melihat dari jangka panjang suatu produk yang dijual, ayam goring 

adalah makanan yang disukai semua kalangan, serta memiliki harga yang 

mampu dijangkau oleh khususnya kalangan menengah sampai kalangan 

atas. 

15. Inovasi yang saya keluarkan adalah dari rasa/bumbu lain, pengolahan lain 

serta variasi produk, yang terahir adalah tahu bakso dan bakso balungan, 

karena tahu bakso dan bakso juga memiliki jangka panjang sama seperti 

ayam. 

16. Impian saya saat ini yaitu membuka beberapa gerai lagi di jalur semarang 

– solo – jogja, serta membuka gerai rumah makan khusus untuk bakso 

dengkul, usaha saya yaitu mengumpulkan modal dan pengalaman. 

17. Yang pertama adalah member contoh langsung, bagaimana cara member 

pelayanan langsung pada konsumen, cara menanggapi konsumen, lalu 

memberikan saran dengan baik kepada karyawan, juga memberikan 

tambahan untuk yang rajin. 
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Jawaban atas Kuesioner dan Wawancara pada Keluarga (suami) 

1. Ya, karna menurut saya malah bias memberikan contoh yang baik pada 

anak anak bahwa dalam hidup kita harus berusaha, Biasanya istri dan saya 

berunding apabila ada masalah ya kita selesaikan bersama seperti memilih 

karyawan, produk baru, kritik dan saran juga. 

2. Disini paling banyak memang  pengunjung luar kota, lalu karyawan pabrik 

lalu bus, musimnya mudik juga banyak sekali. 

3. Tau, karena apabila ada seminar atau perkumpulan, beliau selalu 

memberitahukan, kalau saya sempat ya saya antarkan. 

4. Ibu ayu mampu berkomunikasi langsung dengan konsumen,selalu  

menyapa konsumen dan ramah.Beliau mampu ber relasi dengan ekan 

rekanna juga dengan konsumen sama karyawan, membagi pengalaman, 

dan feedback /timbale balik, kalau dengan konsumen ya member 

pelayanan dan rasa untuk konsumen. 

5. Ibu ayu menjelaskan langsung pada konsumen. 

6. Selalu mendengarkan krtik dan saran seperti misalnya ada pelayanan atau 

kebersihan yang kurang maka beliau segera memperbaiki,mengembangkn 

diri melalui kegiatan, sosialisasi, relasi dan organisasi 

7. Yang saya tahu beliau mendapat pengetahuan dari sering membaca juga 

melakukan percobaan percobaan, dulu waktu sambal tidak habis ya 

dibuang, sekarang sudah tau, apabila sambal tidak habis waktu closing 

harus dimasak ulang. 
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8. Kualitas produk dan pelayanan baik, rasa enak,bahan aman. sesuai 

keinginan konsumen,nyaman dan bersih. 

9. Modalnya beliau dapatkan sebagian dari bank, lalu saya juga berbagi, dari 

beliau sendiri juga. 

10. Melihat pasaran sekitar dan perkembangan bisnis, beliau selalu 

mengkroscek perkembangan bisnis makanan untuk mencari ide dalam 

mengembangkan bisnis 

11. Memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan bisnis dan berrencana 

membuka rumah makan bakso dengkul didaerah semarang – kota 

12. Menjadi leader yang mampu mendidik karyawan dengan baik , memberi 

nasihat pada karyawan agar tidak salah dalam melangkah, seperti apabila 

konsumen marah maka karyawan tidak boleh menanggapi dengan marah 

juga, namun tetap tenang, ibu ayu selalu mmberikan bonus,dan gaji yang 

berbeda pada setiap karyawan sesuai yang mereka kerjakan.. 
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Jawaban Kuesioner dan wawancara pada Karyawan 2 

1. Sasaran pasarnya itu karyawan pabrik karena didaerah sini banyak sekali 

pabrik, biasanya mereka dating berombong bersama dijam istirahat atau 

jam pulan. Banyak juga karyawan yang bekerja luar kota yang jalurnya 

melewati bawen seperti karyawan proyek, sasaran pasar lainnya yaitu 

orang-orang yang mudik, khususnya diwaktu hari libur atau biasanya 

waktu lebaran rumah makan Ayam Goreng Gringsing Ibu Ayu tetap buka, 

karena itu adalah saat dimana rumah makan sangat ramai dikunjungi. 

2. Sudah, sampai saat ini banyak konsumen yang menjadi lenggan, banyak 

yang mengatakan rasanya enak, harga juga sesuai. 

3. Ibu ayu orangnya sangat baik, selalu member saran dengan baik – baik, 

juga member contoh dan layanan yang baik itu bagaimana, selain itu juga 

member pelayanan langsung dan bila saya tidak paham dengan yang 

dimaksudkan ibu ayu. 

4. Apabila ada produk baru, ibu ayu selalu menyampaikan kelebihan 

produknya kepada konsumen misalnya ibu ayu selalu menjelaskan bahwa 

minyaknya selalu baru dan lemaknya dibuang. 

5. Selalu tersenyum dan mendengarkan saran dari siapapun lalu memperbaiki 

kekurangan seperti menerima kritik konsumen, seperti contohnya saat 

konsumen melihat banyak sekali tisu berceceran, ketika dikritik, Ibu Ayu 

mau menerima kritik dengan baik dan tidak lupa bertrimakasih pada 

konsumen tersebut. 
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Jawaban Kuesioner dan wawancara pada Karyawan 2 

1. Seringnya Karyawan yang kerjanya luar kota jalur semarang, solo, jogja 

dll, lalu karyawan pabrik karena disini banyak sekali pabrik jadi banyak 

karyawan pabrik yang istirahat makan siang disini. 

2. Ya, banyak yang sering juga memesan ber kardus – kardus untuk acara, 

saat konsumen ditanyai mengapa memilih catering Ibu Ayu, mereka 

menjawab karena rasanya enak dan harganya cocok. 

3. Ibu Ayu baik, Ibu Ayu selalu memberikan contoh bagaimana cara tetap 

tersenyum ditempat kerja apabila memiliki masalah diluar tempat kerja, 

ibu ayu menyampaikan “ kalau punya masalah jangan dibawa ke 

konsumen, karena konsumen tidak tahu permasalahan kamu”. 

4. Ibu Ayu mampu mengkomunikasikan mengenai produknya seperti  Ayam 

Goreng Ibu Ayu tidak menggunakan pengawet dan tahu baksonya tidak 

menggunakan bora, misalkan ayam gorengnya dibeli mentahan (belom 

digoreng) harus dimasukan kulkas friser karena tidak menggunakan 

pengawet jadi akan mudah basi esok harinya, karena biasanya ada yang 

membeli dalam keadaan mentah ( belum digoreng) 

5. Ibu ayu mau menerima kritik dan saran dengan baik kemudian saran 

tersebut diterapkan dan memperbaiki kekurangan tersebut, seperti pesanan 

yang lambat, pesanan yang kurang, rasa dari produk. 
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Jawaban Kuesioner dan Wawancara pada Karyawan 3 

1. Saat liburans ekolah banyak lalulalang bus pariwisata jalur jogja –

semarang pulang pergi, biasanya mereka mampir untu istirahat makan, 

hari mudik pun ramai sekali, banyak juga pekerja pabrik, juga karyawan 

yang bekerja luar kota. 

2. Banyak yang jadi langganan, banyak yang bolak-balik untuk istirahat 

makan di Ayam Goreng Gringbsing Ibu AYuu. 

3. Baik sekali, Ibu Ayu sering mempersilahkan konsumen, menyapa dan juga 

berkomunikasi dengan konsumen, menanyakan pesanannya apakah sudah 

sesuai, Ibu ayu juga sering member nasihat kepada saya, juga member 

pelayanan langsung dan memberitahu bagaimana cara memberikan 

pelayanan yang baik pada konsumen, juga mencontohkan agar selalu 

menanyakan apakah ada pesanan yang kurang. 

4. Ibu Ayu mudah dekat dengan konsumen, sering turun tangan sendiri 

mengkomunikasikan produknya pada konsumen, misalnya Ibu Ayu mau 

menndatangi meja konsumen dan menjelaskan  bahwa bahan – bahan yang 

digunakan Ibu Ayu aman  

5. Ibu Ayu bias menerima kritik dan saran dengan baik juga mengenai 

kebersihan dan keramahan konsumen, pernah saat itu pesanan tertukar, 

lalu pernah juga rasa Ayam goring Ibu Ayu berubah, tidak seperti 

biasanya, Ibu Ayu mau mnerima kritik dan saran dari konsumen dan tetap 

tersenyum. 
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Jawaban atas Kuesioner dan Wawancara pada Konsumen 1 

1. Sering saya makan disini, karena rasanya enak, harganya sesuai, juga 

ramah. 

2. Baik, mampu menjawab semua yang ditanyakan ( ibu ayu ramah, 

selalu tersenyum, menanyakan apabila ada kurang pesanan) 

3. Mengkomunikasikan produk baru, juga apabila ada kenaikan harga 

karena bahan baku naik . 

4. Enak dan harganya murah 

5. pelayanan baik, ramah, selalu bersih sehingga saya nyaman untuk 

makan di Ibu Ayu 

 

 Jawaban atas Kuesioner dan Wawancara pada Konsumen 2 

1. saya sudah berkali –kali mengunjungi untuk makan disini karena saya 

cocok dengan masakannya,enak dan pelayanannya baik. 

2. Baik sekali  ( ibu ayu turut memberi pelayanan pada konsumen juga 

murah senyum). 

3. Menjawab semua pertanyaan  mengenai menu yang ditanyakan 

konsumen dan menyapa konsumen. 

4. Harganya cocok dengan produknya, rasanya enak, pelayanannya 

baik,murah senyum. 

5. pelayanannya baik,murah senyum dan selalu mempersilakan. 
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 Jawaban atas Kuesioner dan Wawancara pada Konsumen 3 

1. Sering saya kesini karena tempatnya enak, bersih, nyaman, orangnya 

baik – baik, ibu ayu juga baik, saya juga sedikit kenal beliau. 

2. Baik, suka menyapa konsumen, welcoming (ibu ayu mau menyapa 

konsumen serta masih tersenyum bila diberi saran)  

3. Ramah, Menunya mampu dijelaskn satu persatu 

4. Cocok dengan bumbunya ,harganya standar, pelayanan keseluruhan 

baik 

5. pelayanan keseluruhan baik, saya selalu disapa oleh Ibu Ayu sendiri 

juga oleh kayawan 

 

  Jawaban atas Kuesioner dan Wawancara Pada Konsumen 4 

1. sudah lebih dari satu kali kemari, makanannya enak, harganya sesuai, 

pelayanan baik. 

2. Baik, ramah ( ibu ayu murah senyum dan menjawab pertanyaan seperti 

mengenai cabang usaha, produk,dll) 

3. Mampu mengkomunikasikan produknya dengan baik, membicarakn 

kebaikan produknya, seperti tanpa pengawet 

4. Harganya sesuai, rasa enak,  

5. pelayanan memuaskan, tanggap saat saya dating rombongan, kayawan 

ibu ayu tanggap untuk menatakan meja dan kusi untuk kita 
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 Jawaban atas Kuesioner dan Wawancara pada Konsumen 5 

1. Sering kalau makan di Ayam Goreng Gringsing Ibu Ayu, karena enak, 

harganya standar tapi memuaskan semuanya. 

2. Baik,  menanyakan kekurangan pesanan konsumen seperti ( “ada yang 

belum diantar? Ada yang kura 

3. Menawarkan produk barunya bakso dengkul dengan ramah. 

4. Enak,harga pas dan sesuai dengan produk yang dijual. 

5. Pelayanannya fast respond, ramah, selalu tersenyum,memuaskan. 




