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ABSTRAK 

 
Latar belakang : Pemberian nutrisi dini dapat mencegah hambatan pertumbuhan 
ektrauterin pada BKB - BBLR. Return to birth weight dan GWV dapat menilai 
kecukupan nutrisi BKB – BBLR pada masa awal kehidupan. Belum ada data 
pengaruh pemberian nutrisi parenteral dini terhadap RTBW dan GWV BKB – 
BBLR di RSU Dr Soetomo Surabaya     
  
Tujuan : Membuktikan pemberian nutrisi parenteral dini mempercepat RTBW 
dan GWV BKB – BBLR serta memiliki efek samping biokimia yang tidak 
berbeda, dibandingkan pemberian nutrisi parenteral konvensional 
 
Metode : Desain studi adalah open label RCT. Semua BKB – BBLR yang lahir di 
NICU IRD RSU Dr Soetomo Surabaya selama periode penelitian dan memenuhi 
kriteria inklusi diambil sebagai sampel dan dilakukan randomisasi menjadi dua 
kelompok. Kelompok intervensi mendapat nutrisi parenteral dini dalam 24 jam 
pertama dan kelompok kontrol pada usia > 48 jam. Berat badan diukur setiap hari. 
Gula darah acak diukur pada 24 jam pertama. Parameter biokimia lain diukur pada 
hari ke 7 pemberian nutrisi parenteral. Variabel tergantung dianalisa dengan uji 
Mann – Whitney U, t tidak berpasangan, Fisher dan Chi square. Hasil analisa 
bermakna bila p < 0,05.       
 
Hasil : Terdapat 77 BKB – BBLR selama periode penelitian. Tiga puluh tiga 
subjek dieksklusi. Empat puluh empat subjek diacak menjadi 21 subjek kelompok 
dini dan 23 kelompok konvensional. Dua subjek kelompok dini dan 4 subjek 
kelompok konvensional memenuhi kriteria drop out. Analisis dilakukan pada 44 
subjek (intention to treat analysis). Kelompok dini memiliki rerata berat lahir 
1459,52 (373, 37) gram dan median skor Apgar menit pertama lebih rendah 
(p<0,05) dibandingkan kelompok konvensinal. Median RTBW kelompok dini 7 
hari dan kelompok konvensional 8 hari (p>0,05). Gain weight velocity kelompok 
dini pada hari ke 1, ke 3 lebih cepat (p<0,05) namun tak berbeda pada hari ke 7 
dan ke 14, dibandingkan kelompok konvensional. Kadar GDA 24 jam pertama, kadar 
BUN, SK, bilirubin direk, trigliserida serum dan elektrolit tidak berbeda antara kedua 
kelompok.   

 
Kesimpulan : Durasi RTBW tidak berbeda antara kedua kelompok penelitian. 
Kelompok dini memiliki GWV lebih cepat pada hari ke 1, hari ke 3 namun tidak 
berbeda pada hari ke 7 dan ke 14, dibandingkan kelompok konvensional. Efek 
samping biokimia tidak berbeda antara kedua kelompok penelitian. 
 

Kata kunci : return to birth weight, gain weight velocity, bayi kurang bulan, 
nutrisi parenteral dini, nutrisi parenteral konvensional, parameter biokimia 
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