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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penggunaan obat off-label didefinisikan sebagai peresepan untuk 

indikasi, pemberian dosis, atau bentuk sediaan yang tidak lolos dalam 

proses persetujuan Food and Drug Associations (FDA). FDA akan 

memproses peredaran obat dengan cara melakukan uji klinis secara acak 

yang akan menunjukan khasiat untuk indikasi tertentu sebelum obat 

dipasarkan (Wittich dkk, 2012). 

Sebuah studi di wilayah Paris, ditemukan bahwa dari 2.522 resep 

yang diberikan selama 1 hari untuk 989 pasien dengan usia 15 tahun, 

terdapat sebanyak 56% pasien anak-anak menerima setidaknya satu resep 

off-label. Beberapa obat yang diresepkan secara off-label antara lain, obat 

topikal sebanyak 78,6% dan obat dermatologis sebanyak 57,9% (Lenk dan 

Duttge, 2014). Sedangkan mengenai penggunaan obat off-label pada 

pasien dewasa sebagian besar digunakan pada kasus infeksi, profilaksis 

penyakit ulcer atau pengobatan kejang dengan tingkat penggunaan off-

label mencapai 26,5% (Lat, et al., 2010). 

Studi terbaru menemukan bahwa lebih dari 20% resep rawat inap 

yang dikeluarkan adalah untuk indikasi off-label dan mayoritas dari 

mereka menggunakannya tanpa Evidence Based Medicine yang cukup. 

Penggunaan resep obat off-label adalah legal dan telah ditemukan dalam 

kasus-kasus tertentu berbasis bukti, tetapi juga memiliki potensi efek 

samping yang tinggi sehingga dapat menyebabkan terapi yang berbahaya 

dan tidak efisien. Sebuah studi mengatakan bahwa terdapat 73% 

penggunaan obat off-label tidak memiliki bukti yang cukup mengenai 

keamanan dan khasiat. Penggunaan obat off-label seharusnya dilakukan 

berdasarkan uji klinis terkontrol yang telah dilakukan dengan tujuan, 

metode dan ukuran sampel yang jelas (Khamar, 2007; S.M. Walton, 

2011).  

Di Swedia melalui analisis laporan sementara menyatakan 

sebanyak 112 pasien mengalami efek samping dan 32% diantaranya 

Profil Penggunaan Obat... Ratna Novita Dewi, Fakultas Farmasi UMP, 2018



2 

 

merupakan kejadian yang serius. Besar penggunaan obat off-label yaitu 

42,4% dan berkaitan dengan timbulnya efek samping yang serius yang 

sebagian besar disebabkan off-label kategori dosis dan usia. Selain itu, 

karena penggunaan obat off-label tersebut pasien jarang diberi informasi 

tentang indikasinya (Rayburn, 1997). Sedangkan menurut SK IAI tahun 

2014 dalam praktek asuhan kefarmasian, menyebutkan bahwa apoteker 

wajib memberikan konseling kepada pasien sehingga pasien memahami 

manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan obat off-label, 

sehingga farmasis juga perlu mengenali dan memahami penggunaan obat 

off-label. 

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

340/MENKES/PER/III/2010 mengatakan bahwa rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Jumlah rumah sakit di setiap 

daerah sangat banyak baik yang berstatus swasta atau negeri. Salah satu  

rumah sakit swasta yang ada di daerah Purwokerto adalah RS Sinar Kasih 

Purwokerto.  

Berdasarkan hasil survei di RS Sinar Kasih Purwokerto 

menunjukkan bahwa belum  adanya penelitian tentang penggunaan obat 

off-label. Selain itu, terdapat banyak penggunaan obat off-label terutama 

pada pasien saraf  di rumah sakit tersebut. Pasien penderita gangguan saraf 

biasanya terjadi pada orang dewasa yang sudah lanjut usia. Menurut 

Sugiyo. D dan Caesaria. R (2014) mengatakan bahwa orang lanjut usia 

banyak mengalami kemunduran fisik maupun psikis, artinya mereka 

mengalami perkembangan dalam bentuk perubahan-perubahan kearah 

perubahan yang negatif. Misalnya, terjadi perubahan fungsi organ tubuh 

seperti liver, ginjal dan saraf (Cahyaningsih. I, et al., 2017). Sejauh ini 

penelitian yang membahas penggunaan obat off-label pada pasien saraf 

masih belum banyak dilakukan. Menurut Khodijah (2014) mengatakan 

bahwa penggunaan obat off-label di Indonesia sendiri masih sedikit yang 

memiliki bukti data prevalensi serta diketahui keberadaan penggunaannya. 
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Oleh karena itu, dalam penelitian  ini akan mengidentifikasi bagaimana 

penggunaan obat off-label di Indonesia khususnya pasien saraf rawat inap 

terkait ketepatan dosis, usia, kontraindikasi, rute pemberian dan indikasi di 

RS Sinar Kasih Purwokerto.    

B. Perumusan Masalah  

Dengan adanya latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu : 

1. Bagaimana penggunaan obat off-label yang diresepkan pada pasien 

saraf rawat inap di RS Sinar Kasih Purwokerto pada periode bulan 

Januari sampai dengan Desember 2016 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pada penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Mengetahui penggunaan obat off-label yang diresepkan pada pasien 

saraf rawat inap di RS Sinar Kasih Purwokerto pada periode bulan 

Januari sampai dengan Desember 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk dilakukan tindak lanjut terkait dengan penggunaan obat off-label 

dosis, usia, kontraindikasi, rute pemberian dan indikasi. 

2. Bagi Rumah Sakit 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan 

evaluasi dalam menetapkan kebijakan penggunaan obat kepada 

pasien saraf rawat inap sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan serta mutu obat terhadap pasien. 

b. Diharapkan tenaga kesehatan lain atau teman sejawat mengetahui 

dan mengenali peresepan obat off-label. Sehingga diharapkan 

teman sejawat mengetahui bagaimana keamanan dan resiko dari 

penggunaan obat off-label. 
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c. Diharapkan bagi profesi farmasi dapat berperan penting dalam 

memberikan informasi tentang penggunaan obat off-label kepada 

dokter penulis resep dan pasien. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait pentingnya pengetahuan mengenai informasi obat. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk 

penelitian selanjutnya khususnya untuk penggunaan off-label. 

5. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan dan mengukur 

penggunaan obat off-label di RS Sinar Kasih Purwokerto serta dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman lapangan tentang peresepan 

obat off-label. 
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