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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian Khodijah (2016) yang berjudul Identifikasi 

peresepan obat off-label indikasi pada pasien dewasa rawat inap di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta hasil penelitiannya 

dari  2.586 medik total  didapatkan sampel sebanyak 354 yang 

diperoleh dari pasien dewasa usia 26-45 tahun rawat inap di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. Diperoleh sebanyak 1.306 total 

peresepan obat dari 354 data rekam medis pasien yang termasuk 

kedalam kriteria inklusi diklasifikasikan ke dalam 8 golongan yaitu 

golongan analgetik antipiretik dan NSAIDs, golongan sistem 

pencernaan, golongan antibiotik antiviral dan antifungi, golongan 

sistem pernafasan golongan kardiovaskular, golongan vitamin, 

golongan kortekosteroid, golongan antidepresi, dan golongan antialergi 

atau antihistamin. Dari 1.306 peresepan obat yang didapatkan, 

sebanyak 4 (0,22%) daftar obat termasuk dalam kategori off-label  

indikasi dan sebanyak 1.302 (99,69%) daftar obat termasuk dalam 

kategori obat on-label indikasi. 

Sedangkan pada penelitian Syahrina (2014) yang berjudul 

Identifikasi penggunaan obat off-label dosis pada pasien dewasa rawat 

inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode Januari 

– Desember tahun 2014 didapatkan hasil penelitian dari 2586 rekam 

medik pasien dewasa yang terkumpul, terdapat 356 pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi yang diklasifikasikan berdasarkan 

penggolongan obat diantaranya golongan analgesik antipiretik dan 

NSAID, golongan kortikosteroid, golongan sistem pernafasan, 

golongan sistem endokrin, golongan vitamin, golongan sistem 

kardiovaskuler, golongan sistem saraf pusat, golongan sistem 

pencernaan dan golongan antibiotik antifungi antiviral. Dari 356 data 

rekam medis terdapat 54 daftar obat yang digunakan secara off-label 
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dosis (5,88%) dan sejumlah 864 daftar obat yang digunakan secara on-

label dosis (94,12%).  

Selain itu, penggunaan obat off-label juga terjadi pada pasien 

pediatric yang di paparkan oleh Setyaningrum et al (2017) dengan 

judul penelitian Penggunaan obat off-label pada anak di Apotek 

Yogyakarta. Total peresepan pada pasien anak selama periode 

penelitian sebanyak 828. Terdapat 268 peresepan yang memenuhi 

inklusi dengan kelengkapan data diagnosis pada catatan medis pasien. 

Total penggunaan obat dari 268 peresepan adalah 816 obat dengan 76 

jenis obat. Berdasarkan review dari 268 peresepan didapatkan 57 

(21%) jenis obat yang termasuk ke dalam penggunaan obat off-label 

yang dklasifikasikan ke dalam kategori penggunaan obat off-label usia 

(11,1%) dan off-label indikasi (0,8%). 

B. Landasan Teori 

a) Obat Off-Label  

1. Definisi  

Penggunaan off-label merupakan penggunaan 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). 

2. Klasifikasi 

Penggunaan obat off-label dikelompokkan dan 

dikategorikan meliputi tidak tepat dosis, usia, kontraindikasi, 

rute pemberian, dan indikasi. Berikut adalah penjelasan 

diantaranya (Prawiti et al., 2013), yakni: 

a. Off-label dosis  

Informasi dosis merupakan hal penting dalam 

pengobatan karena profil farmakokinetik dan 

farmakodinamik setiap rentang usia individu berbeda-beda. 

Obat yang diberikan dengan dosis lain dari yang tercantum 
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pada izin edar atau izin penjualan dikategorikan sebagai 

obat off-label dosis.  

b. Off-label usia 

Obat dikategorikan sebagai obat off-label usia jika 

digunakan di luar rentang usia yang telah disetujui.  

c. Off-label kontraindikasi  

Obat dikatakan termasuk kategori off-label 

kontraindikasi jika menimbulkan kontraindikasi saat 

diberikan kepada pasien yang usianya tidak sesuai dengan 

peruntukan obatnya. 

d. Off-label rute pemberian 

Obat dikategorikan sebagai obat off-label rute 

pemberian jika digunakan di luar prosedur mengenai cara 

pemakaian yang seharusnya. 

e. Off-label indikasi 

Obat dikategorikan sebagai obat off-label indikasi 

jika penggunaan obat yag diresepkan tidak sesuai dengan 

informasi resmi obat seperti indikasi obat yang tidak sesuai 

dengan yang dinyatakan oleh izin edar. 

3. Contoh obat – obat off-label 

Berikut ini adalah contoh obat-obat yang diindikasikan 

sebagai obat off-label. Meski bukan berdasar indikasi yang 

sebenarnya penggunaan obat-obat yang masuk dalam kategori 

ini berdasarkan pada pengalaman dokter dan hasil – hasil 

penelitian terbaru, namun regulator obat seperti FDA atau 

BPOM belum menyetujuinya. 

Tabel 2.1 Contoh obat kategori off-label 

Nama Generik 

Obat 

Klasifikasi 

Indikasi Obat 

Indikasi Baru Mekanisme 

Obat 

Amitriptilin Antidepresan  

 

Nyeri 

neuropatik 

Menghambat 

reuptake 5-HT, 

adrenergik, 

kolinergik dan 

reseptor 

histaminergik 
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Sumber : (Dikutip dari buku Obat Kategori Off-Label dalam Aplikasi Klinik,         

                  Suharyono, 2009). 

 

4. Alasan Penggunaan Obat Off-Label  

Ada beberapa alasan mengenai penggunaan obat off-label 

menurut penelitian di suatu rumah sakit ruang ICU di negara 

Perancis antara lain penggunaan obat dengan indikasi yang 

tidak disetujui 66%, dosis 27%, dan rute pemberian 17% (Lat 

et al., 2010). Penggunaan obat off-label terkait dengan usia dan 

dosis untuk tiap obat, selain itu alasan lain untuk resep off-label 

mungkin muncul ketika dua kondisi penyakit memiliki jalur 

patologis dan fisiologis yang mirip, maka dokter akan 

cenderung menggunakan obat yang disetujui untuk salah satu 

dari kedua kondisi penyakit tersebut (Lin. H et al., 2006; 

Stafford, 2008; Hekster, 2013). 

b) Rumah Sakit  

1. Definisi 

Dalam Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009, bahwa 

rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

Gabapentin 

 

Antikonvulsan  

 

Nyeri 

neuropatik 

Antagonisme 

pada kanal Ca 

di CNS 

 

Metformin, 

Pioglitazon  

 

Oral antidiabetika 

 

 

PCOS 

 

 

Menurunkan 

produksi 

andogen 

 

Metoklorpramid,  

Domperidon 

 

Antimuntah-

antimual 

 

Pelancar air 

susu ibu 

 

Antagonis 

reseptor 

dopamin, 

berguna untuk 

merangsang 

laktasi post-

partum 

 

Misoprostol Ulkus lambung  

akibat penggunaan  

obat golongan 

NSAID 

Persalinan 

 

 

 

Agonis resptor 

rostaglandin di 

uterus 

 

 

Slidenafil Gangguan disfungsi 

ereksi dan PAH 

pada pasien dewasa 

Hipertensi  

arteri pulmonar 

(PAH) pada 

neonatus, infan 

dan anak 

Inhibitor PDE-

5 yang terdapat 

juga pada otot 

polos arteri 

pulmonar 
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menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat. Sedangkan menurut WHO (World 

Health Organization) memaparkan bahwa Rumah Sakit adalah 

organisasi terpadu dari bidang sosial dan medis yang berfungsi 

sebagai pusat pemberi pelayanan kesehatan, baik pencegahan, 

penyembuhan dan pusat latihan dan penelitian biologi-sosial. 

2. Rawat Inap 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, rawat inap 

adalah pasien yang memperoleh  pelayanan kesehatan berupa 

perawatan dan  menginap  di rumah sakit. 

3. Rekam Medik  

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien (Kementerian Kesehatan, 2008). 

4. Pasien Saraf 

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

di Rumah Sakit (UU RI NO.44 Tentang Rumah Sakit, 2009). 

Sedangkan pasien saraf menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah orang sakit yang menderita karena terjadi 

suatu abnormalitas  pada susunan sistem saraf.  
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