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LAMPIRAN 

Pedoman Wawancara 

Wawancara yang di lakukan dengan wawancara informal dimana 

pecakapan yang dilakukan sifatnya terbuka, tetapi tetap mengikuti alur dari 

pertanyaan yang di ajukan. 

Narasumber : Dokter 

Jumlah  : 1 Orang 

Jabatan  : Admin dan dokter yang bertugas 

4. Ada berapa perangkat atau komputer yang di gunakan? 

5. Apakah admin memerlukan login untuk membuka website? 

6. Apakah anda memiliki nama yang menarik untuk domain website nanti? 

7. Bagaimana cara menjaga kerahasiaan data pasien yang sudah melakukan 

pemeriksaaan? 

8. Sistem operasi apa yang anda gunakan untuk dapat mengakses website nanti? 

9. Apakah admin memerlukan Verifikasi jadwal kunjungan untuk melihat daftar 

kunjungan pasien? 

10. Alamat email apa yang akan anda gunakan untuk melalukan login? 

11. Jaringan internet yang di gunakan baik atau tidak? 

12. Siapa saja yang akan menggunakan sistem nantinya? 

13. Apakah ada rekomendasi website yang anda sukai? 

14. Apakah anda akan menggunakan animasi pada tampilan website? 

15. Fitur apa saja yang anda butuhkan untuk tampilan sistem nantinya? 

16. Apakah sistem anda akan menggunakan po-ups? 

17. Formulir apa saja yang akan di tampilkan pada website? 

18. Apakah di butuhkan registrasi untuk pengunjung website nanti? 
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Tabel 1 Hasil Wawancara 

 

Nama Pertanyaan Jawaban 

Dr Novita Marta 

Tumanggor 

Ada berapa perangkat atau komputer 

yang di gunakan? 

 

Di klinik ini hanya memiliki satu unit komputer saja karena saya 

melakukan praktik pemeriksaan dan pendaftaran pasien dilakukan 

sendiri, jadi satu komputer saya rasa sudah cukup. 

 Sistem operasi apa yang anda gunakan 

untuk dapat mengakses website nanti? 

 

Perangkat komputer yang di gunakan sudah menggunakan system 

operasi windows 10, saya kurang memahami perkembangan sistem 

operasi juga dan kebetulan waktu saya membeli komputer, sistem 

yang di dapat sudah menggunakan windows 10. 

 Apakah anda memiliki nama yang 

menarik untuk domain website nanti? 

 

Untuk saat ini belum kepikiran menggunakan nama apa, tapi lebih 

baik menggunakan nama sesuai layanan kesehatan saja, supaya dapat 

lebih mudah di ingat juga jika menggunakan nama dr Novita Marta 

Tumanggor. 

 Bagaimana cara menjaga kerahasiaan 

data pasien yang sudah melakukan 

pendaftaran? 

Untuk di layanan kesehatan dr Novita Marta Tumanggor, rekam medis 

pasien setelah di lakukan input data akan di simpan pada rak rekam 

medis, karena keamanan data pasien merupakan sesuatu yang sangat 

penting, terlebih lagi jika nanti layanan kesehatan ini sudah 

terkomputerisasi dalam melakukan pengolahan data. Mungkin salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk pengamanan data hanya 

seseorang yang di berikan akses saja yang dapat melihat data pasien, 

supaya data pasien tidak dapat dilihat oleh pihak yang tidak 

diharapkan. 
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 Apakah admin memerlukan Verifikasi 

jadwal kunjungan untuk melihat daftar 

kunjungan pasien? 

 

Perlu disediakan halaman Verifikasi jadwal kunjungan untuk 

mengetahui data yang sudah di input oleh pasien, mungkin juga dapat 

di tampilkan notifikasi setiap pasien melakukan atur jadwal itu lebih 

baik, supaya saya mengetahui kalau ada pasien yang ingin melaukan 

kunjungan 

 Alamat email apa yang akan anda 

gunakan untuk melalukan login? 

 

Untuk alamat login, sebaiknya memakai alamat email baru khusus 

untuk klinik saja, jadi saya lebih mudah juga menghafal, karena saya  

beberapa alamat email di khawatirkan lupa jika alamat email yg sulit 

saya hafal. 

 Jaringan internet yang di gunakan baik 

atau tidak? 

 

Di klinik ini untuk jaringan saya sudah menggunakan wifi, terkadang 

juga saya menggunakan melalui jaringan hanphone saya, tetapi selama 

ini disini sinyal wifi jarang juga ada kendala jaringan. 

 Siapa saja yang akan menggunakan 

sistem nantinya? 

 

Untuk saat ini yang menggunakan saya sendiri. Dikarenakan saya 

melakukan praktik hanya sendiri, mungkin kedepannya jika ada 

petugas tambahan hanya menambah petugas satu atau dua orang, 

karena untuk saat ini juga pasiennya tidak terlalu banyak sehari 

mungkin hanya 5 sampai 10 orang saja. 

 Apakah ada rekomendasi website yang 

anda suka? 

 

Iya, mungkin saya ada beberapa rekomedasi website untuk melakukan 

pendaftaran yang pernah saya kunjungi, seperti website rumah sakit 

pendaftaran di tempat saya bekerja, websitenya cukup banyak di 

kunjungi untuk melakukan perjanjian sebelum melakukan 

pemeriksaan. 

 Apakah anda akan menggunakan animasi 

pada tampilan website? 

Dari beberapa website yang pernah saya kunjungi, baiknya ada tapi 

animasi yang simple saja, mungkin bisa di tampilkan googel maps 
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 untuk mempermudah mengetahui lokasi praktik, atau bisa juga 

menampilkan beberapa situs media social home care. 

 Menu apa saja yang anda butuhkan untuk 

tampilan sistem nantinya? 

 

Untuk halaman tampilan mungkin bisa ada menu seperti profil dan 

lokasi praktik, layanan seperti dokter umum, dan juga selama pandemi 

praktik dr Novita Marta Tumanggor menerima layanan tes antigen 

untuk covid-19.  

 Apakah sistem anda akan menggunakan 

po-ups? 

 

Baiknya sih ada ya, sebelumnya saja pernah liat kalua ada beberpa 

halaman website yang saya kunjungi menggunakan pop-ups seperti 

kontak telepon. 

 Formulir apa saja yang akan di tampilkan 

pada website? 

 

Mungkin kalua untuk formular pendaftaran online yang saya tau 

hanya formulir pendaftaran saja, untuk data formulisnya sendiri 

seperti data diri, seperti nama, tempat tanggal lahir, no telepon, dan 

bisa di buatkan tanggal dan waktu untuk melakukan kunjungan. 

 Apakah di butuhkan registrasi untuk 

pengunjung website nanti? 

 

Untuk registrasi pengunjung kalu dapat di buatkan tidak masalah, 

tetapi saya pernah melakukan pendaftaran online ada beberapa 

website layanan Kesehatan tidak menggunakan registrasi, jadi untuk 

pasien baru juga tidak sulit Ketika ingin melakukan pendaftaran. 
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Narasumber :  Pasien  

Jumlah  : 8 Pasien 

Jabatan  : Pengunjung atau tamu 

1. Mohon maaf bisa sebutkan data diri anda! 

2. Apakah data dokter penting untuk anda pada saat ingin melkukan pemeriksaan? 

3. Apakah anda mengikuti perkembangan sistem operasi saat ini? 

4. Apakah anda pernah mengetahui sistem pendaftaran online? 

5. Apakah anda pernah melakukan pendaftaran secara online? 

6. Apakah anda sering berkunjung pada klinik dr Novita Marta Tumanggor? 

7. Berapa sering melakukan browsing internet? 

8. Apakah anda tertarik pada sistem pendaftaran online? 
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Tabel 2 Hasil Wawancara 

Pertanyaan Informan 1 Informan2 

Mohon maaf bisa 

sebutkan data diri anda! 

 

Nama saya Ferdinan umur 34 tahun saya bekerja menjadi 

admin di peternakan hewan di dekat sini. 

Nama saya siska umur 24 Tahun 

Apakah data dokter 

penting untuk anda pada 

saat ingin melakukan 

pemeriksan? 

 

Menurut saya sangat penting, karena kita juga perlu 

mengenal seorang yang akan melakukan pemeriksaan 

pada kita, dan mungkin supaya lebih akrab juga yak 

kalau kita sudah tau nama dokternya. 

Cukup mengikuti, untuk system operasi komputer 

saya sudah cukup baru meskipun sudah ada 

generasi selanjutnya dan untuk handphone sendiri 

saya sudah menggunakan system android 12. Kalau 

komputer kesehariannya saya menggunakan untuk 

mengerjakan tugas kuliah saja kalau hanphone 

lebih sering bka sosial media dan situs belanja 

online saja. 

Apakah anda mengikuti 

perkembangan sistem 

operasi baik itu komputer 

atau handphone saat ini? 

 

Tidak terlalu mengikuti, saya memiliki laptop biasa saya 

gunakan untuk laporan kerja, kalau handphone 

keseharian saya menggunakan untuk komunikasi saja 

atau untuk lihat lihat sosial media. 

Cukup mengikuti, untuk system operasi komputer 

saya sudah cukup baru meskipun sudah ada 

generasi selanjutnya dan untuk handphone sendiri 

saya sudah menggunakan system android 12. Kalau 

komputer kesehariannya saya menggunakan untuk 

mengerjakan tugas kuliah saja kalau hanphone 

lebih sering bka sosial media dan situs belanja 

online saja. 

Apakah anda pernah 

mengetahui sistem 

pendaftaran online? 

Saya pernah mendaftarkan sekolah untuk adik saya, 

sistemnya pendaftaran dilakukan secara online. Untuk 

saya pribadi sistem pendaftran online cukup membantu 

Iyah tau, beberapa kali saya menggunakan untuk 

melakukan pendaftaran masuk universitas. System 

pendaftaran online menurut saya cukup simpel 
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 karna tidak harus datang langsung ke tempat yang ingin 

kita kunjungi, tetapi untuk orang yang kurang paham 

teknologi mungkin butuh waktu untuk pelajari 

bagaimana cara kerja sistemnya. 

karena tidak ada antrian seperti dulu pada saat ingin 

mendaftar di sekolah, dan yang saya tau system 

untuk pendaftaran sekolah juga sekarang sudah 

online. 

Jika di buatkan system 

pendaftaran online pada 

layanan home care dokter 

Novita Marta 

Tumanggor, apakah 

membantu menurut anda? 

Mungkin iyah, karena jaman sekarang rata-rata via 

online, sepertinya bagus jika ingin melakukan 

pemeriksaan kita sudah bisa daftar dari rumah terlebih 

dahulu, jadi Ketika kita sampai kita tidak usah 

melakukan pendafaran lagi di sini, untuk antrian pasien 

sih di dari beberapan kali saya kunjungan tidak ada 

antrian untuk pendaftaran. 

Sepertinyaa cukup membantu, kalau kunjungan ke 

praktik dr Novita Marta Tumanggor sendiri ini 

pertama kali, tetapi jika di buatkan sistem 

pendaftaran online menurut saya akan lebih mudah 

kedepannya jika ingin periksa di sini. Karna saya 

pribadi sekarang lebih suka system pendaftaran via 

online hemat waktu juga. 

Apakah anda sering 

berkunjung pada klinik dr 

Novita Marta 

Tumanggor? 

Kalau untuk saya pribadi ini kunjungan kedua saya di 

sini, tetapi kalau saudara saya beberapa juga ada yang 

rutin berkunjung di sini. Karena di wilayah sini tidak 

terlalu banyak juga klinik. Kalau ke rumah sakit agak 

ribet juga kalau hanya deman saja, jarak antara rumah 

saya kesini mungkin 10 menit tidak jauh juga.  

Kalau untuk saya pribadi ini kunjungan pertama, 

karena ada klinik juga yang lebih dekat rumah saya, 

tapi karena klinik disana sedang tutup jadi saya  

berkunjung kesini.jarak dari rumah saya ke sini 

sekitar 15 menit. 

Berapa sering melakukan 

browsing internet? 

 

Kalau browsing saya tidak terlalu rutin, yang rutin 

mungkin baca-baca berita di google atau suka cari 

jawaban kalau bantu adik ada tugas dari sekolah dia saja. 

Untuk jaringan internet di sini, kalua di katakana bagus 

banget tidak juga, kadang suka ada gangguan, tapi untuk 

browsing atau lihat sosial media, masih cukup lancer 

menurut saya. 

Selama pandemi cukup rutin, saya sering browsing 

tentang pelajaran kalau sedang ada tugas, 

selebihnya jarang juga kalau bukan karena ada 

tugas kuliah browsing, sesekali menggunakan 

untuk browsing berita tapi itu juga jarang. 
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Apakah anda tertarik 

pada sistem pendaftaran 

online? 

 

Cukup tertarik, kalau untuk saya cukup membantu dan 

menghemat waktu juga, tetapi pernah juga melakukan 

pendaftaran gagal terus, tidak tau karena system atau apa 

tapi pernah tidak bisa daftar waktu itu. Tapi untuk system 

via online sendiri untuk saya pribadi cukup membantu 

keseharian saya. 

Sangat tertarik, seperti yang ucapkan tadi, menurut 

saya system pedaftaran online terus di 

kembangkan, supaya kedepannya lebih membantu 

masyarakan baik dari segi waktu dan tenaga yang 

awalnya selalu antri setiap melakukan pendaftaran 

sekarang bisa di lakukan di rumah masing-masing. 

 

Tabel 3 Hasil Wawancara 

Pertanyaan Informan 3 Informan 4 

Mohon maaf bisa sebutkan 

data diri anda! 

 

Nama saya Setiawan Umur 43 Tahun Nama saya Siti Setiawati Umur 53 Tahun 

Apakah data dokter 

penting untuk anda pada 

saat ingin melakukan 

pemeriksan? 

 

Menurut saya penting, mengenal dokter yang akan 

melakukan pemeriksaaan sangat penting, karena selaian 

kita mengetahui profil dokter di harapkan juga 

hubungan antara dokter dan saling mengenal. 

Menurut saya penting, karena ketika melakukan 

percakapan dengan dokter dengan mengenal 

namanya, kita lebih santai cerita ketika di tanya 

tentang keluan pada saaat melakukan 

pemeriksaaan. Mungkin penting juga kalu kita tau 

profil tentang dokter jadi kita tau kalau dokter yang 

menangani kita memang baik. 

Apakah anda mengikuti 

perkembangan sistem 

operasi baik itu komputer 

atau handphone saat ini? 

Tidak mengikuti, untuk komputer saya tidak memiliki, 

untuk menggunakan juga tidak tau cara menggunakan 

komputer jadi saya tidak tau tentang system di 

computer, untuk hanphone sendiri saya tidak 

Tidak terlalu mengikuti, untuk komputer di rumah 

saya tidak memiliki, tetapi untuk menggunakan 

saya sedikit banyak dapat mengoperasikan, untuk 

handphone saya tidak tau juga system operasinya 
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 mengetahui sistemnya sudah menggunakan versi apa, 

yang saya ketahui Cuma android, untuk pemakaian 

hanphone saya hanya untuk komunikasi jadi tidak 

memanfaatkan fitur yang ada di hanphone saya. 

apa, karena yang belikan juga anak jadi hanya 

menggunakan saja. Untuk penggunaan sehari-hari 

hanya komunikasi dan sosial media saja. 

Apakah anda pernah 

mengetahui sistem 

pendaftaran online? 

 

Iyah tau, waktu itu pernah di daftarkan oleh adik, karena 

saya sendiri tidak mengerti system pendaftran online, 

hanya mengetahui kalau sekarang pendaftran sudah 

menggunkan dapat di lakukan via online. 

Iyah tau, pernah menggunakan untuk 

mendaftarkan anak sekolah, cukup simple tapi 

waktu itu juga di beri tau terlebih dahulu cara 

mendaftarnya bagaimana, saya kurang begitu 

paham juga kalau system pendaftaran online, 

hanya sekali itu saja saya melakukan pendaftaran 

via online. 

Jika di buatkan system 

pendaftaran online pada 

layanan home care dokter 

Novita Marta Tumanggor, 

apakah membantu menurut 

anda? 

Mungkin cukup membantu, meskipun saya tidak pernah 

melakukan pendaftran via online sendiri, tetapi saya 

rasa pendaftaran secara online cukup simple tidak harus 

antri. Kedepannya mungkin saya akan mempelajari 

system pendaftaran online. 

Mungkin membantu, sepengelaman saya 

menggunakan pendaftaran via online membantu 

karna tidak ada antrian, dan yang seya ketahui juga 

memang sepertinya hamper semua pendafatran 

bisa di lakukan via online sekarang, meskipun saya 

jarang melakukan. 

Apakah anda sering 

berkunjung pada klinik dr 

Novita Marta Tumanggor? 

Untuk kunjungan saya lupa ini kunjungan keberapa, 

tetapi hampir setiap kurang sehat saya selalu ke layanan 

Kesehatan dr Novita Marta Tumanggor, karena rumah 

saya kesini lebih kurang 5 menit. Selama saya berobat 

disini tidak terlalu ramai juga kunjungan pasiennya, 

hanya satu atau dua orang saja Ketika saya dating 

kesini. 

Sepertinya ini kunjungan ke tiga atau keempat saya 

lupa, setiap kesini tidak pernah ramai pengunjung 

nya. Tetapi saya kurang mengetahui juga kalu 

malam ramai atau tidak, karena saya setiap 

melakukan pemeriksaan kesini selalu sore. Yang 

saya tau disini buka dari jam 5 sore sampai jam 9 

malam. 
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Berapa sering melakukan 

browsing internet? 

 

Hampir tidak pernah, karena saya hanya menggunakan 

handphone untuk komunikasi saja, untuk mengetahui 

berita juga masih suka lihat di tv jadi masih kurang 

update juga tentang sosial media. 

Jarang sekali, karena saya hanya menggunakan 

handphone untuk komunikasi seperti whatsap saja. 

Kalau browsing biasanya suka lihat obat obat 

herbal saja, karena saya juga cukup sering sakit. 

Apakah anda tertarik pada 

sistem pendaftaran online? 

 

Mungkin tertarik, karena saya juga belum dapat 

melakukan pendaftaran secara online jadi saya tidak 

bisa menyimpulkan kalau system pendaftaran online itu 

lebih baik atau tidak dari system pendaftaran secara 

manual. Saya hanya melihat dari simple saja jika 

melakukan system pendaftran secara online. Tetapi 

saya tidak mengetahui apakah system pendaftaran 

online itu mudah di pahami atau tudak. 

Mungkin iyah tertarik, kalau di rasa pendafataran 

online mempermudah alangkah lebih baik di 

terapkan, tetapi untuk seumuran saya tidak sedikit 

juga yang tidak mengerti system pendaftaran 

online, perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu 

sepertinya, supaya memahami proses nya itu 

seperti apa. 

 

Tabel 4 Hasil Wawancara 

Pertanyaan Informan 5 Informan 6 

Mohon maaf bisa sebutkan 

data diri anda! 

 

Nama saya Nathalia Umur 22 Tahun Nama saya Khairin Umur 26 Tahun 

Apakah data dokter 

penting untuk anda pada 

saat ingin melakukan 

pemeriksan? 

 

Menurut saya penting, karena ketika melakukan 

percakapan dengan dokter dengan mengenal namanya, 

kita dapat mengetahui bahwa dokter itu memang 

kompeten di bidangnya, karena sering juga saya 

Sepertinya itu cukup penting, karena kalau menurut 

say ajika kita sudah mengetahui profil dokter yang 

pertama itu memang praktik yang di lakukan jelas 

jadi kita bisa percaya Ketika melakukan 

pemeriksaan dan juga kalu sudah mengenal kita 
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mendengar banyak dokter yang melakukan praktik tapi 

tidak kompeten bahkan banyak kasus praktik illegal. 

bisa memanggil namnya saja pada saat 

pemeriksaan. 

Apakah anda mengikuti 

perkembangan sistem 

operasi baik itu komputer 

atau handphone saat ini? 

 

Cukup update sih, untuk handphone sendiri saya 

menggunakan sistem operasi android versi 12. kalu 

laptop saya menggunakan sistem operasi windows 10 

belum lam juga ganti laptop, mungkin sekitar 1 tahun 

kurang 

Tidak terlalu mengikuti, kalau untuk perangkat 

yang saya gunakan saat ini untuk handphone saya 

sudah menggunakan versi android 12 karena baru 

sebulan beli, untuk pemakaian sendiri biasa saya 

gunakan hanya sosial media saja, beberapa kali 

untuk belanja online. Untuk komputer saya tidak 

ada jadi kurang mengetahui perkembangan sistem 

komputer. 

Apakah anda pernah 

mengetahui sistem 

pendaftaran online? 

 

Iyah tau, yang terakhir saya menggunakan untuk 

mendaftar kuliah, cukup simple menurut saya karna 

tidak harus antri ke tempat yang ingin kita kunjungi, 

jadi bisa menghemat waktu juga, selama menggunakan 

pemdaftaran sampai saat ini belum pernah menemukan 

kendala sih, karna cukup mudah di pahamin untuk cara 

kerja sistemnya. 

Iyah tau, saya pernah mendaftar untuk pendaftaran 

masuk polisi waktu itu, cukup banyak sih proses 

nya karena memang berkas yang di perlukan juga 

banyak jadi selain harus input data diri kita juga 

harus upload file di sistem pendaftaran gitu, tapi 

karena tampilan sistemnya cukup jelas jadi lebih 

mudah dipahami. 

Jika di buatkan system 

pendaftaran online pada 

layanan home care dokter 

Novita Marta Tumanggor, 

apakah membantu menurut 

anda? 

Sepertinya sangat membantu, karna saya juga sering 

melakukan pemeriksaan di sini, jadi mungkin kalau 

kedepannya sudah ada pendaftaran dengan sistem 

online, ketika ingin melakukan kunjungan, tidak harus 

menunggu dan mendaftar lagi di lokasi, cukup simple 

kalau menurut saya kalau di buatkan,  

Mungkin cukup membantu, karena memang cukup 

simple juga kalau buat saya dan menghemat waktu. 

tapi mungkin tergantung sistem pendafatarannya 

seperti apa mudah di pahami atau tidak. tapi saya 

rasa memang cukup membantu jadi kita tidak harus 

mendaptar lagi ketika dating bisa langsung di 

lakukan pemeriksaan. 
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Apakah anda sering 

berkunjung pada klinik dr 

Novita Marta Tumanggor? 

Untuk kunjungan cukup sering, tetapi saya lupa ini 

kunjungan yang keberapa, tapi karena rumah saya tidak 

jauh dan klinik yang terdekat ini jadi hamper setiap 

ingin melakukan pemeriksaan ke layanan Kesehatan dr 

Novita Marta Tumanggor. 

Tidak terlalu sering hanya beberpa kali saja, karna 

yang saya tau kliniknya juga belum lama jadi lebih 

sering ke klinik langganan yang biasa saya 

kunjungi, jarak dari rumah saya ke sini lebih 

kurang sekitar 5 menit deket juga dan klinik ini 

memang klinik terdekat dari rumah saya. 

Berapa sering melakukan 

browsing internet? 

 

Jarang sekali, karena saya hanya menggunakan 

handphone untuk komunikasi seperti whatsap saja. 

Kalau browsing biasanya suka lihat obat obat herbal 

saja, karena saya juga cukup sering sakit. 

Kalau browsing cukup sering akhir akhir ini. biasa 

saya mencari lowongan pekerjaan jadi mungkin 

hamper tiap hari kalau sekarang, kalu dulu tidak 

terlalu sering, lebih sering buka sosial media saja. 

Apakah anda tertarik pada 

sistem pendaftaran online? 

 

Sangat tertarik, karna sekarang memang hampir rata-

rata sistem pendaftaran via online, dan memang saya 

rasa cukup simple sih sistem pendftaran via online, 

cukup memudahkan kalu buat saya pribadi 

Kalau saya cukup tertarik, karena memang lebih 

simple sih apalagi kalu lokasi yang ingin kita 

kunjungi cukup jauh dari rumah, jadi sebelum 

dating langsung kita dapat melakukan pendaftaran 

dari rumah. 

 

Tabel 5 Hasil Wawancara 

Pertanyaan Informan 7 Informan 8 

Mohon maaf bisa sebutkan 

data diri anda! 

 

Nama Jeremi umur 30 Tahun Nama Amanda Pratiwi umur 23 Tahun 

Apakah data dokter 

penting untuk anda pada 

Sepertinya memang kita harus mengenal dokter yang 

akan melakukan pemeriksaan kepada kita. apalagi kalau 

Cukup penting, kalau saya memang jarang 

berbicara dengan orang yang tidak saya kenal, jadi 



 
       Universitas Esa Unggul 

51 
 

saat ingin melakukan 

pemeriksan? 

 

dirumah sakit saya rutin melakukan pemeriksaan dengan 

dokter yang biasa nangain kita, jadi kita lebih nyaman 

juga ketika sudah mengenal profil dokter yang akan 

melakukan pemeriksaan kepada kita. 

sepertinya kalau kita mengetahui profil dokter itu 

sangat penting, jadi kita juga tidak canggung 

ketika melakukan percakapan. 

Apakah anda mengikuti 

perkembangan sistem 

operasi baik itu komputer 

atau handphone saat ini? 

 

Luamayan mengikuti, untuk perangkat handphone yang 

saya gunakan versi android 11 sebenernya sudah bisa di 

updgrade ke versi lebih tinggi tetapi memang belum mzu 

update saja, untuk penggunaan biasa lebih sering ke 

sosial media saja sih. kalau laptop saya menggunakan 

versi windows 10 tapi yang saya tau sudah ada versi 

terbaru juga kalau windows, untuk penggunaan laptop 

biasa saya menggunakan untuk membuat laporan kerja 

saja. 

Tidak terlalu mengikuti, kalau perangkat 

handphone saya masih pakai veri 10 sepertinya 

saya juga sudah lupa, terakhir ganti itu hamper 2 

tahun lalu jadi lupa juga sudah pakai sistem 

operasi apa. untuk penggunaan hanya untuk 

sosmed dan belanja online saja. kalu komputer 

saya tidak memiliki jadi tidak tau juga 

perkembangan sistem opersi laptop sudah sampai 

versi keberapa. 

Apakah anda pernah 

mengetahui sistem 

pendaftaran online? 

 

Pernah melakukan untuk melakukan pendafataran 

pegawai negeri sipil waktu itu, cukup simple kala buat 

saya tetapi memang sepertinya harus memahasi terlebih 

dahulu proses pengisiannya, karena kalau pendaftaran 

pegawai negeri sipil kita tidak hanya mengisi biodata 

saja, ada beberapa file yang dimensinya harus sesuai 

dengan persyaratan jadi memang harus butuh 

pemahaman lagi. 

Pernah untuk melamar kerja, lebih simple sih kita 

gak harus antri ke lokasi yang kita tuju, karena 

saya pernah melamar kerja langsung itu antrian 

pelamarnya banyak sekali, dan kalau online kita 

bisa kirim saja via online tidak harus mengantri. 

Jika di buatkan system 

pendaftaran online pada 

layanan home care dokter 

Sepertinya cukup membantu, yang saya tau juga 

memang sudah banyak digunakan pada rumah sakit, 

apalagi kalau di rumah sakit biasanya pasien kunjungan 

Sepertinya iya, karena memang sekarang lebih 

simple melakukan pendaftaran via online. apalagi 

kalau kita daftar langsung hal yang paling sering 
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Novita Marta Tumanggor, 

apakah membantu menurut 

anda? 

cukup banyak jadi sangat membantu untuk pasien yang 

ingin melakukan kunjungan.  

saya alami itu antrianya panjang kalau lokasi yag 

kita tuju banyak pengunjungnya 

Apakah anda sering 

berkunjung pada klinik dr 

Novita Marta Tumanggor? 

Baru 2 kali kunjungan, karena saya juga belum lama 

pindah di sekitar sini, dan memang klinik yang terdekat 

dari rumah ya disini jadi belum begitu tau 

pengunjungnya ramai atau tidak. 

Cukup sering dari sebelum pindah memang saya 

suka melakukan pemeriksaan di sini, kalau 

pengunjungnya tidak terlalu ramai, tapi memang 

pasti ada barengan ketika kesini, hanya dua atau 3 

orang saja pengunjung yang biasa bareng 

melakukan pemeriksaan. 

Berapa sering melakukan 

browsing internet? 

 

Cukup sering juga kalau browsing, biasa sih buat cari 

info usaha yang lagi bagus perkembangannya, karena 

saya selain kerja juga jualan online, jadi sering update 

tentang barang yang lagi di minati sama masyarakat. 

Cukup sering, saya rutin cari informasi untuk 

kebutuhan pribadi, jadi sebelum beli saya biasa 

cari rekomendasi dari google. 

Apakah anda tertarik pada 

sistem pendaftaran online? 

 

Tertarik, kalau menurut saya hampir sama saja seperti 

kita belanja online lebih simple ketika kita mau beli 

sesuatu tidak harus dating ke tempatnya kalau via online. 

bedanya kalu pendaftaran kita daftar saja di lakukan di 

rumah.  

Sepertinya tertarik. memang sekarang sudah 

hamper rata-rata pendafataran di lakukan via 

online adik saya juga sekrang ingin masuk sekolah 

pendafataran dari online, ya memng lebih simpel 

saja menurut saya. kalau selama ini belum 

menemukan kendala sih untuk pendafataran via 

online. 

 

 

 


