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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan obat off-label merupakan pengunaan obat yang 

diresepkan tetapi tidak sesuai dengan informasi resmi obat seperti indikasi 

obat yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh izin edar serta dosis, 

umur pasien,dan rute pemberian yang tidak sesuai (Pratiwi et al, 2013). Ada 

beberapa hal yang mendasari penggunaan obat off-label hal ini dikarenakan 

satu macam obat dapat  memiliki lebih dari satu macam indikasi atau tujuan 

penggunaan obat. Jika ada lebih dari satu indikasi, maka semua indikasi 

tersebut harus diujikan secara klinik dan dimintakan persetujuan pada FDA 

(Food Drugs Administration) atau lembaga berwenang lain di setiap negara. 

Suatu uji klinik yang umumnya berbiaya besar itu biasanya ditujukan hanya 

untuk satu macam indikasi pada keadaan penyakit tertentu.  

Di Indonesia banyak ditemukan dokter yang meresepkan obat-

obat untuk indikasi yang belum diujikan secara klinik. Hal ini bisa disebut 

penggunaan obat off-label. Ada beberapa alasan penggunaan obat off-label 

mungkin karena sudah ada bukti-bukti klinisnya, akan tetapi memang tidak 

dimintakan approval kepada lembaga berwenang karena berbagai alasan 

(misalnya alasan finansial), maka penggunaannya juga dapat digolongkan 

penggunaan obat off-label. Pada penggunaan obat selama kehamilan 

memerlukan perhatian khusus, karena hampir sebagian besar obat dapat 

melintasi plasenta. Dalam plasenta, obat dapat bersifat menguntungkan dan 

bersifat teratogenik yang dapat menyebabkan terjadinya cacat pada janin 

(Yulianti et al, 2009). 

Berdasarkan penelitian Yulianti et al, 2009  tentang evaluasi 

penggunaan obat pada pasien ibu hamil menunjukkan tidak tepat indikasi 2 

kejadian (2%), tidak tepat obat 8 kejadian (8%), tidak tepat pasien 2 kejadian 

(1%), tidak tepat dosis 36 kejadian (36%), dan potensial terjadinya interaksi 

obat 4 kejadian (4%). Pada pasien obstetri dan ginekologi, obat off-label yang 
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paling sering digunakan adalah misoprostol, nifedipin, metformin (Ditsch et 

al, 2011).  

Dalam penelitian Ditsch et al, 2011 Off-label Use In Germany — A 

Current Appraisal Of Gynaecologic University Departments, terdapat tiga 

puluh dua dokter melihat hubungan antara penggunaan off-label dan usia 

gestional, terutama untuk penggunaan Misoprostol (dalam kasus aborsi tidak 

lengkap dan / atau merangsang kelahiran pada usia gestional dari 37 minggu  

atau di atasnya). Dalam kasus nifedipin, dokter mempertanyakan disepakati di 

awal dengan off-label penggunaan tidak lebih awal dari minggu 24 

kehamilan, di mana kelangsungan hidup dijamin.. 

Di Indonesia, misoprostol sudah banyak digunakan dalam praktik 

kebidanan, baik untuk terminasi kehamilan, induksi persalinan maupun 

penatalaksanaan perdarahan pasca persalinan. Penggunaan misoprostol untuk 

keadaan tersebut tidak indikasikan pada kemasan obat off-label (Depkes RI, 

2008). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi serta persentase 

peresepan obat off-label pada pasien obstetri dan ginekologi dengan 

identifikasi obat yang diresepkan termasuk kategori off-label atau tidak 

berdasarkan Drug Information Handbook (DIH) 2012, British National 

Formulary (BNF) 2011, MIMS Bidan 2012, MIMS Indonesia 2014, Dan ISO 

2012–2013. IONI 2012. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Adakah resep yang mengandung obat off-label pada pasien obstetri dan 

ginekologi di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto ? 

2. Berapakah jumlah serta persentase resep pasien obstetri dan ginekologi 

yang mengandung obat off-label di Rumah Sakit Wijayakusuma 

Purwokerto ? 

3. Bagaimana kategori penggunaan obat off-label yang diresepkan pada 

pasien obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Wijayakusuma 

Purwokerto? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

1. Ada tidaknya resep yang mengandung obat off-label pada pasien obstetri 

dan ginekologi di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto. 

2. Jumlah serta persentase obat dan resep pasien obstetri dan ginekologi yang 

mengandung obat off-label di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto. 

3. Kategori penggunaan obat off-label yang di resepkan pada pasien obstetri 

dan ginekologi di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi  manajemen   Rumah Sakit   hasil   penelitian   ini  diharapkan : 

a. Dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan, pertimbangan  dan 

evaluasi dalam menetapkan kebijakan terkait penggunaan obat pada 

pasien obstetri dan ginekologi sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap pasien. 

b. Memberikan suatu ukuran mutu pelayanan farmasi mengenai pemilihan 

obat untuk pasien obstetri dan ginekologi khususnya penggunaan obat 

off-label sehingga dapat mencegah serta mengantisipasi kejadiannya 

pada pasien yang beresiko tinggi. 

c. Memberikan informasi pada tenaga medis dan  professional kesehatan 

lainnya tentang penggunaan obat off-label dan meningkatkan 

kewaspadaan bersama berkenaan dengan permasalahan tersebut.  

2. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengayaan materi ilmu kefarmasian khususnya dalam 

bidang farmasi klinik. 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya khususnya penggunaan obat off-

label. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman lapangan tentang peresepan obat off-label pada pasien obstetri 

dan ginekologi. 
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