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Abstrak: Obat off-label dapat diartikan sebagai obat yang digunakan diluar ketentuan dari kewenangan 

pemasaran yang berhubungan dengan dosis, indikasi, kontraindikasi, usia, dan rute pemberian. Obat off-label 

pada anak masih marak digunakan disebabkan penelitian klinik pada anak cukup sulit dilakukan dan tidak 

sesuai dengan etika penelitian sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengobatan dan reaksi 

obat yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penggunaan obat off-label 

pada pasien anak di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain 

deskriptif survei secara retrospektif pada pasien anak usia 4-14 tahun periode Januari hingga Desember 2017 

di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karakteristik data pasien, penggunaan obat berdasarkan ATC, dan 

penggunaan obat off-label untuk masing-masing kategori : dosis, indikasi, kontraindikasi, usia dan rute 

pemberian dikaji berdasarkan rekam medis dan literatur Drug Information Handbook, British National 

Formulary Children, dan IONI. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk persentase. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan 302 penggunaan obat pada pasien anak rawat jalan dengan 14 (4,635%) kasus obat off-

label kategori usia dan 6 (1,655%) off-label kategori indikasi, sedangkan pada pasien rawat inap dari total 

369 penggunaan obat ditemukan 29 (7,859%)  kasus penggunaan obat off-label kategori usia, 4 (1,084%) off-

label kategori indikasi dan 9 (2,439%) off-label kategori dosis. 

 

Kata kunci: Obat Off-label, Anak, RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Abstract: Off-label drugs can be defined as drugs that use beyond the term of marketing associated with 

dosage, indication, contraindication, age, and route of administration. Off-label medication in children is still 

widely used, due to clinical research in children which is quite difficult to conducted and not in accordance 

with the ethics of research so that could potentially lead to errors in treatment and unwanted drug reactions. 

The aims of this study is to obtained an overview off-label drug use in children patients in the General 

Hospital Nusa Tenggara Barat in 2017. The study used a retrospective descriptive survey design in pediatric 

patients aged 4-14 years in the period January to December 2017 in General Hospital Nusa Tenggara Barat. 

Characteristics of the patient data, drug use based on ATC, and off-label drugs use for each category: dosage, 

indication, contraindication, age and route of administration were assessed based on medical records and 

literature Drug Information Handbook, British National Formulary Children and IONI. All those of data is 

presented as a percentage. Based on the results obtained that 302 drug use in outpatient aged of 4-14 years 

with 14 (4.635%) cases off-label drug in age category and 6 (1.655%) off-label drug in indication category, 

whereas in inpatients obtain that 369 drug use and were found 29 (7,859%) cases off-label drugs use in age 

category, 4 (1,084%) cases off-label drug use in indication category and 9 (2,439%) cases off-label drug use 

in dose category. 
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PENDAHULUAN 

 

Obat off-label dapat diartikan sebagai 

obat yang digunakan diluar ketentuan dari 

kewenangan pemasaran yang berhubungan 

dengan dosis, kelompok usia, rute pemberian, 

kontraindikasi dan indikasi(1), Penggunaan obat 

off-label pada anak terjadi karena data 

farmakokinetik, farmakodinamik, dan efek 

samping dari suatu obat tidak lengkap. Kondisi 

tersebut disebabkan oleh penelitian klinik pada 

anak cukup sulit dan tidak sesuai dengan etika 

dan moral penelitian(2). Hal ini berdampak pada 

penggunaan obat untuk pasien anak dilakukan 

dengan modifikasi formulasi atau off-label 

sehingga penggunaan obat off-label berisiko 

sering terjadi(3). 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan 

oleh Arianti dkk., 2013, di RSUD Ulin 

Banjarmasin periode Januari-Desember tahun 

2013 menunjukkan bahwa persentase 

pengunaan obat off-label sebesar 60,1% dari 

947 obat yang dianalisis dengan persentase off-

label tertinggi pada kategori dosis sebesar 

98,9%(4). Sementara itu penelitian yang 

dilakukan pada 14 Apotek di Kota Bandung 

dari 8861 obat yang dianalisis diperoleh 

persentase kategori off-label usia sebesar 

70,53%, off-label dosis 19,74% dan off-label 

kontraindikasi 9,73%(2). 

Penggunaan obat secara off-label 

berpotensi menimbulkan kesalahan dalam 

pengobatan dan menimbulkan reaksi obat yang 

tidak diinginkan(5). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan Jeniffer dkk, 2013 

menyebutkan penggunaan obat off-label pada 

anak dapat meningkatkan risiko kejadian reaksi 

obat yang tidak diinginkan sebesar 23%. Reaksi 

obat yang tidak diinginkan terjadi karena 

penggunaan obat off-label tidak didukung oleh 

bukti hasil penelitian ilmiah yang kuat terkait 

keamanannya(6).  

RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat 

merupakan Rumah Sakit Umum milik 

pemerintah yang berada di kota Mataram yang 

merupakan Rumah Sakit kelas B dan menurut 

hasil akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah 

Sakit versi tahun 2017 merupakan Rumah Sakit 

Tingkat Paripurna(7). Solikin selaku Humas 

RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat 

menjelaskan bahwa normalnya terdapat 300-

400 pasien rawat jalan di RSUD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat bahkan terus mengalami 

peningkatan hingga 500 orang perhari(8). 

Penelitian mengenai obat off-label belum 

pernah dilakukan di RSUD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi gambaran penggunaan obat 

off-label pada anak di RSUD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat pada tahun 2017 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan penelitian. Penelitian yang 

merupakan jenis penelitian deskriptif survei 

dengan pengambilan data secara retrospektif.  

 

Sampel penelitian. Sampel penelitian ini 

adalah data rekam medis pasien anak rawat 

jalan usia 4-14 tahun dan pasien rawat inap usia 

4-14 tahun yang ditulis oleh dokter di RSUD 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 

Januari hingga Desember 2017 yang telah 

memenuhi kriteria inklusi meliputi nama, usia, 

berat badan, nama obat, indikasi, kekuatan 

sediaan, diagnosa dokter, keluhan pasien, 

aturan pakai, dan durasi penggunaan obat. Data 

eksklusi jika tidak jelas tulisannya dan tidak 

memenuhi kelengkapan informasi tersebut. 

Perhitungan jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu : (9). 

 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 

keterangan :  

n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e  = batas toleransi kesalahan (dalam %) 

 

dari hasil rumus diatas, jumlah populasi pasien 

anak rawat jalan dan rawat inap sebesar 6189 

dan 2655, sehingga jumlah sampel yang 

didapatkan adalah 99 dan 97 sampel, namun 

pada penelitian ini kedua sampel digenapkan 

menjadi 100 sampel. 

 

Analisis data dan penarikan 

kesimpulan. Untuk mengkaji penggunaan obat 

off-label digunakan literature acuan berupa: 

Drug Information Handbook, Pediatric Dosage 

Handbook, British National Folmulary for 

Children, dan Informatorium Obat Nasional 

Indonesia (IONI). Hasil kajian penggunaan 

obat off-label kemudian akan dikelompokkan 

berdasarkan kategori obat off-label antara lain 

tidak sesuai indikasi, usia, dosis, cara 

pemberian, dan kontraindikasi obat. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pasien rawat jalan. Berdasarkan 100 sampel 

pasien terdapat sebagian besar pasien anak 

berjenis kelamin laki-laki (65%) dan 

didominasi pasien usia 4-7 (57%). Total 

penggunaan obat yang digunakan sebesar 302 

obat dari 61 jenis obat. Obat-obatan yang sering 

digunakan pada pasien rawat jalan berdasarkan 

ATC yaitu obat yang masuk kategori anti 

infeksi untuk penggunaan sistemik (21,854%) 

dan kategori sistem saraf (20,529%). 

Penggunaan obat pada pasien rawat jalan  

berdasarkan ATC (gambar 2). 

Parasetamol merupakan salah satu obat 

yang paling sering diberikan pada pasien rawat 

jalan. Parasetamol adalah obat analgesik 

antipiretik yang digunakan sebagai terapi lini 

pertama utuk penatalaksanaan demam dan 

nyeri pada bayi dan anak-anak, sesuai dengan 

pedoman nasional dan internasional menurut 

World Health Organization(10).  

Dari hasil analisis didapatkan 19 

penggunaan obat off-label dengan persentase 

7,282 % (n=19) dari total 302 penggunaan obat 

pada pasien anak rawat jalan. Terdapat 14 obat 

yang termasuk dalam kategori off-label usia 

dan 6 obat termasuk off-label indikasi. Kategori 

obat off-label usia pada pasien anak rawat jalan 

dengan usia 4-14 tahun memiliki  persentase 

mencapai 5,627% sedangkan off-label indikasi 

mencapai 1.655%. Pada penelitian ini tidak 

ditemukan off-label pada kategori dosis, cara 

pemberian dan kontraindikasi (gambar 3). 

 

Pasien rawat inap. Pada asien rawat inap 

terdapat sampel sebanyak 100 orang yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dari jumlah total 

populasi yaitu 2655 pasien anak. Dari jumlah 

sampel yang digunakan terdapat pasien terdapat 

sebagian besar pasien anak berjenis kelamin 

laki-laki (64%) dan didominasi pasien usia 4-7 

(54%)  

 

 

 

Gambar 2. Penggunaan obat berdasarkan ATC pada pasien rawat jalan 

 

 
 

 

Obat yang digunakan pada pasien Rawat 

Inap terdapat jumlah penggunaan obat yang 

digunakan sebesar 369 obat dari 79 jenis obat. 

Obat-obatan yang sering digunakan pada pasien 

rawat jalan berdasarkan ATC yaitu obat yang 

masuk kategori anti infeksi untuk penggunaan 

sistemik dan kategori sistem saraf (gambar 5). 

Pada rawat inap, obat yang paling 

banyak diberikan adalah Parasetamol. 

Parasetamol merupakan antipiretik pilihan yang 

baik untuk digunakan pada anak dan juga 

memiliki efek iritasi yang lebih ringan pada 

lambung dibandingkan dengan obat golongan 

NSAID lainnya. Parasetamol digunakan untuk 

mengurangi rasa nyeri, seperti sakit kepala, 
sakit gigi, dan juga dapat digunakan untuk 

menurunkan demam pada anak(11). 

pada pasien rawat inap ditemukan 

penggunaan obat off-label sebesar  42 dengan 

persentase 11,387% dan obat bukan off-label 

sebanyak 318 dengan persentase 88,613 dari 

total 369 penggunaan obat. Terdapat 29 obat 
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Gambar 3. Penggunaan obat off-label pada 

pasien rawat jalan 

 

 
 

 

yang lebih ringan pada lambung 

dibandingkan dengan obat golongan NSAID 

lainnya. Parasetamol digunakan untuk mengurangi 

rasa nyeri, seperti sakit kepala, sakit gigi, dan juga  

kategori dosis dengan persentase 2,439%. 

Namun pada penelitian kali ini tidak ditemukan 

off-label pada kategori kontraindikasi dan rute 

pemberian (gambar 6). 

Penggunaan obat off-label pada rawat jalan 

dan rawat inap memiliki beberapa kesamaan antara 

obat yang diberikan. Pada penelitian ini ditemukan 

14 penggunaan obat off-label kategori usia pada 

pasien anak rawat jalan (4.635%) dan 29 

penggunaan obat off-label pada pasien anak

 

Gambar 5. Penggunaan obat berdasarkan ATC pada pasien anak rawat inap 

 

 

 
 

rawat inap (7,859%). obat yang termasuk 

kategori off-label usia yaitu: Asam Valproat, 

Simvastatin, Kaptopril, Asetosal, Etambutol, 

Ketorolak trometamin dan meloksikam.  

Asam valproat merupakan penggunaan 

obat off-label kategori usia yang paling 

dominan. Berdasarkan Drug Information 

Handbook (2009), Asam valproat tidak 

direkomendasikan untuk anak usia dibawah 10 

tahun, pada  British National Formulary 

Children (2015) asam valproat tidak 

direkomendasikan untuk anak usia dibawah 2 

tahun sedangkan mengacu pada IONI (2017) 

menyebutkan bahwa asam valproat sebaiknya 

tidak diberikan pada anak-anak dan remaja usia 

kurang dari 18 tahun. 

 

Gambar 6. Penggunaan obat off-label pada 

pasien rawat inap 

 

 
 

Obat off 

-label 

7.282%

Obat 

bukan 

off-label 

92.718%

22.702%

22.432%

13.783%

9.456%

8.918%

8.918%

3.513%

3.243%

2.162%

1.891%

1.351%

1.351%

0.270%

0.000% 5.000% 10.000% 15.000% 20.000% 25.000%

Anti infeksi untuk penggunaan sistemik (J)

Sistem Syaraf (N)

Metabolism dan Saluran Cerna (A)

Darah dan Organ Pembentuk Darah (B)

Sistem Kardiovaskuler (C)

Sistem Respirasi (R)

Lain-lain (V)

Antineoplastik dan Agen Imunomodulasi (L)

Sistemik Hormonal (H)

Sistem Otot Rangka (M)

Dermatologis (D)

Organ Sensori (S)

Antiparasit, Insektisida dan Pembasmi (P)

Penggunaan Obat Berdasarkan ATC Rawat Inap

Obat off -

label 

8.948%

Obat 

bukan off 

-label 

91.052%



Berdasarkan beberapa penelitian yang 

telah dilakukan, penggunaan asam valproat 

pada anak usia dibawah 17 tahun menunjukkan 

bahwa toksisitas terbesar terjadi pada anak usia 

antara 1 sampai 2 tahun, namun anak-anak dari 

segala usia juga beresiko mengalami toksisitas, 

terutama pada anak-anak usia dibawah 7,5 

tahun memiliki peningkatan resiko 

hepatotoksik karena metabolisme abnormal 

terhadap asam valproat(12). 

Penggunaan obat off-label kategori 

indikasi ditemukan 5 pengobatan pada pasien 

rawat jalan (1,655%) dan 4 pengobatan pada 

pasien rawat inap (1.084%). Kategori off-label 

indikasi pada pasien anak rawat jalan dan rawat 

inap terdiri dari 1 jenis obat yaitu ondansetron. 

Pada literatur Drug Information 

handbook (2009), National Formulary for 

Children (2015) dan IONI (2017) disebutkan 

bahwa penggunaan ondansetron diberikan pada 

anak-anak untuk mual muntah yang disebabkan 

karena post operasi dan post kemoterapi. 

Namun pada penelitian ini penggunaan 

ondansetron diberikan pada pasien anak jalan 

dan rawat inap  dengan keluhan mual dan 

muntah dari berbagai diagnosa seperti; DBD, 

Hernia, Pneumonia, dan Anemia. Selain itu 

juga obat ondansetron diberikan pada diagnosis 

vomiting dan hematenesis. 

Secara luas peresepan ondansetron untuk 

mual muntah bukan karena kemoterapi, 

radioterapi dan pasca operasi merupakan  off-

label indikasi, namun telah didukung dengan 

studi klinis yang dilakukan dengan baik. 

Ondansetron terbukti menjadi pengobatan yang 

lebih efektif dibandingkan dengan 

metoclopramide(13). 

Pada penelitian  ini ditemukan 9 

(2,439%) penggunaan obat off-label kategori 

dosis hanya pada pasien rawat inap. Kategori 

off-label dosis yang ditemukan terdiri dari 2 

jenis obat yaitu parasetamol dan ampisilin. 

Pada penelitian ini penggunaan 

parasetamol digunakan pada diagnosis epilepsi, 

DBD, dan sepsis dengan gejala berupa demam. 

Pemberian dosis parasetamol yang kurang 

diduga bertujuan untuk menghilang gejala atau 

keluhan yang dirasakan saja. 

Adapun dampak negatif dari penggunaan 

antibiotik dengan pemberian dosis yang tidak 

tepat, dapat menyebabkan resistensi terhadap 

antibiotik yang diberikan, sehingga dapat 

merugikan pasien (Kharis dkk, 2017).  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dari 302 penggunaan obat 

pada pasien anak rawat jalan terdapat 14 

(4,635%) penggunaan obat off-label kategori 

usia dan 6 (1,655%) off-label kategori indikasi. 

Pada pasien rawat inap dari total 369 

penggunaan obat, ditemukan obat off-label 

kategori usia sebesar 29 (7,859%), kategori off-

label indikasi sebesar 4 (1,084%) dan 9 (2,439) 

off-label kategori dosis. 
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