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Latar Belakang

• Rokok masih menjadi masalah kesehatan

• Penyakit Cerebrovaskuler termasuk 10 penyakit terbanyak di
RSUD R.Syamsudin,SH

• Insiden Stroke Non Hemoragic semakin meningkat  usia
terendah 16 tahun.

• Apakah terdapat perbedaan usia pertama kali terkena stroke
non hemoragic pada perokok aktif dan bukan perokok aktif



Tujuan

Tujuan Umum

• Mengetahui perbedaan usia pertama kali terkena stroke non
hemoragic pada perokok aktif dan bukan perokok aktif

Tujuan Khusus

• Mengetahui rerata usia pertamakali terkena strok NH pada
perokok aktif

• Mengetahui rerata usia pertamakali terkena strok NH pada
bukan perokok aktif

• Mengetahui perbedaan usia pertama kali terkena stroke non
hemoragic pada perokok aktif dan bukan perokok aktif



Tujuan

Tujuan Umum

• Mengetahui perbedaan usia pertama kali terkena stroke non
hemoragic pada perokok aktif dan bukan perokok aktif

Tujuan Khusus

• Mengetahui rerata usia pertamakali terkena stroke NH pada
perokok aktif

• Mengetahui rerata usia pertamakali terkena stroke NH pada
bukan perokok aktif

• Mengetahui perbedaan usia pertama kali terkena stroke non
hemoragic pada perokok aktif dan bukan perokok aktif



Metodologi

Desain penelitian ini adalah crossectional. Metode penarikan
sampel adalah simple random sampling dengan jumlah sampel
100 pasien stroke non hemoragic Pengambilan data berasal dari
status rekam medik. Jenis analisis menggunakan analisis
univariabel dan bivariabel dengan menggukan uji t.



Hasil

Merokok
85%

tidak 
15%

Status Merokok Pada Stroke NH                                  
di RSUD R.Syamsudin,SH Tahun 

2012

Variabel n Mean St.Deviasi Min - Max

Umur 100 59,8 11,3 35-91

Tabel 1 : Rerata, standar deviasi dan nilai minimum 
maksimum umur terkena Stroke NH pertamakali
di RSUD R.Syamsudin,SH Thaun 2013



Hasil

Variabel n mean Standar deviasi Min - Max

Merokok 85 58,5 10,3 35 - 82

Tidak Merokok 15 67,7 13,7 45 -91

Tabel 1 : Rerata, standar deviasi dan nilai minimum maksimum umur terkena
Stroke NH pertamakali di RSUD R.Syamsudin,SH Thaun 2013



Hasil

Variabel n Mean 
diff

P value 95% CI

Merokok*Umur 100 9,2 0,03 3,1 – 15,2

Tabel 1 : Perbedaan umur pertamakali terkena stroke NH pada perokok aktif dan bukan
perokok aktif



Kesimpulan

Terdapat perbedaan usia pertama kali terkena stroke NH pada

perokok aktif dan bukan perokok aktif. Diperlukan penelitian lanjutan

dengan mengidentifikasi counfounding dengan pendekatan analisis

multivariabel.
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