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ABSTRAK 
 

Latarbelakang: Stroke adalah penyebab kematian dan kecacatan di dunia 
termasuk di Indonesia. Beberapa model prediksi stroke telah dibuat. Perlu 
dikembangkan suatu indeks prediktor stroke di Indonesia, yang dapat 
memprediksi stroke infark dan stroke perdarahan 
Tujuan: mengembangkan formula indeks stroke yang dapat memprediksi jenis 
stroke 
Metode:Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan 
penelitian “Case-Control”. Jumlah sampel 310 orang terdiri atas 155 kasus dan 
155 kontrol. Analisa statistik yang digunakan adalah analisis Diskriminan. 
Hasil: Faktor risiko stroke yang valid dan reliabel untuk menyusun indeks 
prediksi stroke adalah tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, kadar 
trigliserida, riwayat stroke dan riwayat hipertensi, riwayat dislipidemia, konsumsi 
sayur, durasi tidur, mendengkur, aktivitas olahraga, dan stres emosional. 
Kesimpulan: Disimpulkan bahwa formula Indeks prediktor stroke adalah:  -0.208 
x Kriteria Sistolik+ 0.675 x Kriteria Diastolik -0.374 x Kadar Trigliserid +0.166 x 
Riwayat Hipertensi -0.259 x Riwayat Stroke +0.327 x Riwayat Dislipidemia -
0.458 x Konsumsi Sayur +0 .169 x durasi tidur -0.053 x mendengkur + 0.274 x 
Aktifitas Olahraga -0.166 x Emosional.            
Saran: Indeks faktor risiko stroke disosialisasikan kepada tenaga medis dan  para 
medis sebagai alat skrining untuk memprediksi stroke di masyarakat. Apabila 
setelah dilakukan skrining, didapatkan masyarakat masuk kategori risiko rendah 
dan sedang, maka perlu dilakukan upaya promotif. Bagi masyarakat yang masuk 
kategori risiko tinggi maka perlu dilakukan upaya preventif primer. 
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