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Lampiran 1. 1 Kartu Konsultasi 
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Lampiran 1. 2 Surat Wawancara 

 

Questions 

Pertanyaan Wawancara 

1.  Apakah Dokter bersedia membantu saya untuk menapatkan data tentang 

Skripsi yang sedang saya buat ? 

2.  Apa Dokter bisa menjelaskan tentang penyakit kulit pada Kucing pada saya ? 

3.  Apakah Dokter pernah merawat kucing yang terkena penyakit kulit ? 

4.  Apakah Dokter mengetahui Gejala apa saja yang dimiliki oleh kucing yang 

terserang penyakit kulit ? 

5.  Apa Dokter bisa sebutkan ada berapa saja jumlah penyakit kulit pada kucing 

sesuai ilmu kedokteran hewan ? 

6.  Menurut Dokter, apa masalah yang sering ditemui pada pemilik kucing ketika 

ada salah satu kucing pasien terserang penyakit kulit kucing ini ? 

7.  Apakah penyakit kulit pada kucing ini dapat menular kepada pemilik kucing ? 

8.  Apakah penyakit kulit pada kucing ini memiliki ciri khusus ? 

9.  Apa bisa Dokter Jelaskan 2 saja, ciri khusus pada penyakit kulit pada kucing 

seperti pada penyakit Kurap Kucing dan kudis kucing ? 

10. Apakah saya bisa mendapatkan data tetang penyakit kulit pada kucing beserta 

Solusinya ? 

 

Jika data diberikan 

Apakah dokter bersedia memberikan nilai keyakinan dokter pada tiap gejala yang 

berkaitan dengan tiap-tiap penyakit kulit yang ada ? 
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Jawaban Pertanyaan Wawancara kepada Dokter Haswita Fitri Amalia 

 

1.  Apakah Dokter bersedia membantu saya untuk menapatkan data tentang 

Skripsi yang sedang saya buat ? 

Jawaban : Dokter bersedia, dikarenakan untuk kelancaran skripsi dan bisa 

membuat para pecinta kucing lebih mengetahui tentang penyakit kulit kucing. 

 

2.  Apa Dokter bisa menjelaskan tentang penyakit kulit pada Kucing pada saya ? 

Jawaban : Penyakit kulit kucing ini bisa dikatakan penyakit yang paling sering 

dijumpai di kucing. Penyakit ini biasanya merupakan Demodekosis atau gangguan 

yang terjadi pada kulit disebabkan oleh parasit atau pun tungau. Demodex ini 

membuat kondisi kucing lemah dan membuat sistem kekebalan tubuh kucing 

berkurang. Tungau yang mengakibatkan Demodekosis ini jenis spesies yang 

spesifik menyerang untuk bertahan hidup, tungau ini ada 1 inang yang jika tidak 

diberesin bisa membuat kematian pada kucing. Kira-kira seperti itu. 

 

3.  Apakah Dokter pernah merawat kucing yang terkena penyakit kulit ? 

Jawaban : Sering, karena kebanyakan kucing umur 3 sampai 7 bulan selalu 

diserang penyakit kulit ini. 

 

4.  Apakah Dokter mengetahui Gejala apa saja yang dimiliki oleh kucing yang 

terserang penyakit kulit ? 

Jawaban : Gejalanya ada banyak, kalo disebutkan satu-satu akan repot dijelaskan, 

salah satunya bulu rontok, bercak merah dan lain-lain. 

 

5.  Apa Dokter bisa sebutkan ada berapa saja jumlah penyakit kulit pada kucing 

sesuai ilmu kedokteran hewan ? 

Jawaban : Baik, Jumlah penyakit kulit ini dikelompokan menjadi 7 sampai 9 

tetapi hanya 7 yang dominan dokter periksa. Pertama Scabies, Kurap kucing, 

Kudis Kucing, Stud Tail, Borok, Kutu telinga, Cat Lice atau Pijal, 7 itu yang 

dominan tetapi ada 2 lagi yang jarang ada, Pertama abses dan jerawat kucing. 
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6.  Menurut Dokter, apa masalah yang sering ditemui pada pemilik kucing ketika 

ada salah satu kucing pasien terserang penyakit kulit kucing ini ? 

Jawaban : ya ada, kadang mereka kurang mengerti dan asal memberikan obat 

yang mungkin bisa memperparah atau membakar kulit kucing, dan mereka 

kebanyakan mendapatkan informasi dari internet yang belum bisa dibuktikan 

kebenarannya, sehingga bikin pemilik kucing ini tersesat dalam informasi palsu, 

selain itu banyak pasien yang tidak tahu dosis dalam memberikan obat, penyakit 

kulit ini obatnya ada 2 jenis, jenis oles dan jenis minum. Kadang pasien ini 

membawa kucing yang sudah berbuih mulunya dan ketika kucingnya mati, dokter 

yang disalahkan atas kesalahan mereka sendiri.  

 

7.  Apakah penyakit kulit pada kucing ini dapat menular kepada pemilik kucing ? 

Jawaban : Tidak semua penyakit kulit dapat menulat, hanya beberapa saja. Seperti 

Ringworm atau Kurap Kucing, dan Kutu telinga saja. 

 

8.  Apakah penyakit kulit pada kucing ini memiliki ciri khusus ? 

Jawaban : Ya Ada, dalam pendiagnosaan setiap penyakit memilliki ciri Khusus 

pada gejala yang tampaknya. 

 

9.  Apa bisa Dokter Jelaskan 2 saja, ciri khusus pada penyakit kulit pada kucing 

seperti pada penyakit Kurap Kucing dan kudis kucing ? 

Jawaban : Bisa, Kurap Kucing atau ring worm ini biasanya memiliki Ciri khusus 

bulunya rontok dan kulitnya memerah, bersisik, mirip seperti iritasi yang 

membentuk lingkaran . kalau Kudis ini memiliki ciri yang jelas, yaitu ada luka 

berwarna abu-abu yang membentuk seperti kerak tebal yang ada di kepala dan 

punggung dan bentuknya cekung kedalam, mirip seperti benjolan tapi masuk ke 

dalam. 
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10. Apakah saya bisa mendapatkan data tetang penyakit kulit pada kucing beserta 

Solusinya ? 

Jawaban : Bisa, Dokter suka memberi informasi kepada pasien yang ingin lebih 

tahu tentang penyakit kucing ini. Dan terutama Ridho yang ingin membuat 

aplikasi untuk masyarakat agar lebih paham tentang penyakit kulit pada kucing 

ini. Nanti akan Dokter berikan Datanya. 

 

Hasil yang Didapat = File PDF Penyakit kulit kucing. 2 hari setelah wawancara 
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