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MMOODDEELL  PPEEMMBBEELLIIAANN  KKOOMMPPUULLSSIIFF  PPAADDAA  RREEMMAAJJAA  

  

OOlleehh::  

RReettnnoo  MMaannggeessttuuttii  

  

  

AAbbssttrraakk  

PPeenneelliittiiaann  iinnii  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeenngguujjii  kkeesseessuuaaiiaann  aannttaarraa  mmooddeell  

tteeoorriittiiss  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddeennggaann  ddaattaa  eemmppiirriiss  mmooddeell  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa..  MMooddeell  yyaanngg  ddiiuujjii  bbeerruuppaa  ppeennggaarruuhh  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ssttrreessoorr  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa,,  

tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ddiimmeeddiiaassii  oolleehh  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  

kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  ddaann  mmaatteerriiaalliissmm..  TTeeoorrii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeemmaahhaammii  

ddiinnaammiikkaa  tteerrjjaaddiinnyyaa  pprroosseess  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  aaddaallaahh  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..  

SSuubbjjeekk  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  rreemmaajjaa  yyaanngg  bbeerrssttaattuuss  mmaahhaassiisswwaa  

ppaaddaa  33  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  ddii  kkoottaa  MMaallaanngg  sseebbaannyyaakk  337700  oorraanngg..  MMeettooddee  

ppeenngguummppuullaann  ddaattaa  mmeenngggguunnaakkaann  sskkaallaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  sskkaallaa  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  sskkaallaa  hhaarrggaa  ddiirrii,,  sskkaallaa  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  sseerrttaa  sskkaallaa  

mmaatteerriiaalliissmm..  DDaattaa  ddiiaannaalliissiiss  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeerrssaammaaaann  

ssttrruukkttuurraall  aattaauu  SSttrruuccttuurraall  EEqquuaattiioonn  MMooddeell  ((SSEEMM))..    

HHaassiill  aannaalliissiiss  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  mmooddeell  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  

rreemmaajjaa  mmeemmeennuuhhii  kkrriitteerriiaa  ggooooddnneessss  ooff  ffiitt,,  yyaaiittuu  nniillaaii  kkaaii--kkuuaaddrraatt  sseebbeessaarr  

119999,,110000  ddeennggaann  nniillaaii  pp<<00,,0055;;  nniillaaii  CCFFII  sseebbeessaarr  00,,991144;;  nniillaaii  GGFFII  sseebbeessaarr  00,,992299,,  

sseerrttaa  nniillaaii  RRMMSSEEAA    sseebbeessaarr  00,,006688  ((≤≤00,,880000))..  HHaassiill  aannaalliissiiss  mmeenneemmuukkaann  mmooddeell  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  ddaallaamm  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  

tteerrjjaaddii  mmeellaalluuii  pprroosseess  ddiinnaammiikkaa  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  

kkoonndduussiiff  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  hhaarrggaa  ddiirrii..  HHaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  

ttiinnggggii  mmeemmppeennggaarruuhhii  kkeemmaammppuuaann  ssuubbjjeekk  ddaallaamm  mmeennggoonnttrrooll  ddiirrii..  KKoonnttrrooll  ddiirrii  

yyaanngg  ttiinnggggii  mmaammppuu  mmeennggeennddaalliikkaann  ddaarrii  mmaatteerriiaalliissmm..  MMaatteerriiaalliissmm  yyaanngg  

rreennddaahh  mmaammppuu  mmeenngguurraannggii  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    

  

  

  

AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

BBeerrbbeellaannjjaa  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  rruuttiinn  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii..  IInnddiivviidduu  

mmeellaalluuii  aakkttiivviittaass  bbeerrbbeellaannjjaa  ddaappaatt  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  hhiidduuppnnyyaa..  NNaammuunn  ddaallaamm  

ssiittuuaassii  tteerrtteennttuu,,  mmeemmbbeellii  aattaauu  bbeerrbbeellaannjjaa  mmuunnggkkiinn  bbiissaa  ttaannppaa  ppeerreennccaannaaaann,,  

bbaahhkkaann  bbaaggii  mmeerreekkaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  kkeecceennddeerruunnggaann  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff,,  

kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  mmeennggeennddaalliikkaann  hhaassrraatt  uunnttuukk  mmeemmbbeellii  sseessuuaattuu  aakkaann  mmeennddoorroonngg  

mmeerreekkaa  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  aappaa  ssaajjaa  aassaallkkaann  hhaassrraatt  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  tteerrppeennuuhhii  

((LLeejjooyyeeuuxx  &&  WWeeiinnsstteeiinn,,  22001100))..  
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PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  ffeennoommeennaa  ppssiikkooeekkoonnoommiikk  yyaanngg  bbaannyyaakk  

mmeellaannddaa  kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt  tteerruuttaammaa  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddii  ppeerrkkoottaaaann..  PPeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  aakkttiivviittaass  ppeemmbbeelliiaann  bbeerruullaanngg  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  ddaarrii  

aaddaannyyaa  ppeerriissttiiwwaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennyyeennaannggkkaann  aattaauuppuunn  ppeerraassaaaann  yyaanngg  nneeggaattiiff  

ddiikkaarreennaakkaann  oolleehh  rraassaa  kkeettaaggiihhaann  ((kkeeccaanndduuaann)),,  tteerrtteekkaann  aattaauu  rraassaa  bboossaann  ((FFaabbeerr  &&  

OO’’GGuuiinnnn,,  11998899;;  SSoolloommoonn,,  22000022))..  PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  jjuuggaa  ddaappaatt  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  

ssuuaattuu  bbeennttuukk  ppeemmbbeelliiaann  ddeennggaann  kkoonnttrrooll  yyaanngg  lleemmaahh  aattaauu  bbeerrlleebbiihhaann,,  ddoorroonnggaann  

yyaanngg  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  ppeemmbbeellaannjjaaaann  ddaann  ppeennggeelluuaarraann,,  yyaanngg  kkoonnsseekkuueennssiinnyyaa  

bbeerrssiiffaatt  mmeerruuggiikkaann  ((BBllaacckk,,  22000011))..    

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeerruuppaakkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  uunnttuukk  ddiikkaajjii  

ddiiccaarrii  ssoolluussii  ppeemmeeccaahhaannnnyyaa  kkaarreennaa  mmeemmppuunnyyaaii  ppeennggaarruuhh  nneeggaattiiff  bbaaiikk  ppaaddaa  

kkoonnssuummeenn  sseennddiirrii  mmaauuppuunn  ppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass..  PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeemmiilliikkii  

kkoonnsseekkuueennssii  jjaannggkkaa  ppeennddeekk  ddaann  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg..  KKoonnsseekkuueennssii  jjaannggkkaa  ppeennddeekk  

bbeennttuukknnyyaa  ddaappaatt  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff  sseeppeerrttii  ppeenngguurraannggaann  ssttrreess  ddaann  kkeetteeggaannggaann,,  

ppeenniinnggkkaattaann  kkoonnsseepp  ddiirrii,,  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  ddaallaamm  hhuubbuunnggaann  iinntteerrppeerrssoonnaall,,  

sseeddaannggkkaann  kkoonnsseekkuueennssii  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg,,  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  hhaall  yyaanngg  

mmeerruuggiikkaann,,  bbaaiikk  ddaallaamm  bbiiddaanngg  eekkoonnoommii  mmaauuppuunn  ppssiikkoollooggiiss  sseeppeerrttii  ttiinnggggiinnyyaa  

ttuunnggggaakkaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt,,  hhuuttaanngg  pprriibbaaddii  yyaanngg  bbeerrlleebbiihhaann,,  rreennddaahhnnyyaa  ttaabbuunnggaann,,  

tteerrjjeerraatt  kkaassuuss  hhuukkuumm,,  mmuunnccuullnnyyaa  ppeerraassaaaann  rreennddaahh  ddiirrii,,  rraassaa  bbeerrssaallaahh,,  ddeepprreessii,,  

cceemmaass,,  ffrruussttaassii  sseerrttaa  mmuunnccuullnnyyaa  kkoonnfflliikk  iinntteerrppeerrssoonnaall..  

AAkkaarr  ppeerrmmaassaallaahhaann  mmuunnccuullnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  ddiisseebbaabbkkaann  oolleehh  

bbaannyyaakk  ffaakkttoorr..  FFaakkttoorr  ppeerrttaammaa  aaddaallaahh  ffaakkttoorr  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa..  FFaakkttoorr  kkeedduuaa  

aaddaallaahh  ffaakkttoorr  ppssiikkoollooggiiss    sseeppeerrttii  ppeenngghhaarrggaaaann  ddiirrii,,  ssttaattuuss  ssoossiiaall  yyaanngg  

ddiippeerrsseeppssiikkaann,,  ddaann  ffaannttaassii..  FFaakkttoorr  kkeettiiggaa  aaddaallaahh  ffaakkttoorr  ssoossiioollooggiiss    sseeppeerrttii  ttaayyaannggaann  

tteelleevviissii,,  tteemmaann  sseebbaayyaa,,  ffrreekkuueennssii  bbeerrbbeellaannjjaa,,  sseerrttaa  kkeemmuuddaahhaann  mmeennggaakksseess  ddaann  

mmeenngggguunnaakkaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt  ppaaddaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

PPeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  rraattaa--rraattaa  bbeerraaddaa  ddaallaamm  uussiiaa  rreemmaajjaa  aattaauu  aawwaall  dduuaa  

ppuulluuhhaann,,  mmeesskkiippuunn  ttiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  iinnddiivviidduu  yyaanngg  bbeerruussiiaa  rraattaa--rraattaa  ddii  

aawwaall  3300  ttaahhuunn  ((MMcc  EEllrrooyy  eett  aall..,,  11999944;;  FFaabbeerr  eett  aall..,,  11999944))..  HHaassiill  iinnii  ddiippeerrkkuuaatt  oolleehh  

ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  GGwwiinn  eett  aall..  ((22000044))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  uussiiaa  yyaanngg  
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bbeerrkkiissaarr  aannttaarraa  1188  ssaammppaaii  ddeennggaann  2211  ttaahhuunn  mmeemmiilliikkii  kkeecceennddeerruunnggaann  yyaanngg  ttiinnggggii  

uunnttuukk  bbeerrppeerriillaakkuu  kkoommppuullssiiff..    

HHaassiill  ssuurrvveeii  ddaallaamm  bbiiddaanngg  kklliinniiss  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  8800%%  ssaammppaaii  9955%%  ddaarrii  

oorraanngg  ddeennggaann  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  aaddaallaahh  ppeerreemmppuuaann  ((MMccEEllrrooyy,,  11999944;;  FFaabbeerr  &&  

OO’’GGuuiinnnn,,  11999922))..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddii  aattaass,,  ddiidduukkuunngg  oolleehh  hhaassiill  ssuuvveerryy  ppeenneelliittiiaann  

DDiittttmmaarr  ((22000044))  yyaanngg  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  9922%%  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  aaddaallaahh  

ppeerreemmppuuaann..  HHaall  iinnii  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  AAllaassaannnnyyaa  kkaarreennaa  ppeerreemmppuuaann  lleebbiihh  mmeemmeennttiinnggkkaann  

ppeennaammppiillaann,,  aaggaarr  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  ddaallaamm  lliinnggkkuunnggaann  ppeerrggaauullaannnnyyaa  ((RRoobbeerrttss  &&  PPiirroogg,,  

22000044))..  SSeellaaiinn  iittuu,,  ppeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  ppeennyyaalluurraann  bbiillaa  mmeennggaallaammii  

ppeerrmmaassaallaahhaann,,  ssaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukknnyyaa  aaddaallaahh  mmeellaalluuii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ((OO’’GGuuiinnnn  

&&  FFaabbeerr,,  11998899))..  

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  ddiidduuggaa  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  kkaarraakktteerriissttiikk  

ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  rreemmaajjaa  yyaaiittuu  kkoonnsseepp  ddiirrii  mmeerreekkaa  sseebbaaggaaii  rreemmaajjaa  ddaann  

ttiinnggkkaatt  kkoonnffoorrmmiittaass  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  tteemmaann  sseebbaayyaa..  MMaassaa  rreemmaajjaa  mmeerruuppaakkaann  

ttaahhaappaann  ppeerraalliihhaann  aannttaarraa  mmaassaa  aannaakk--aannaakk  ddeennggaann  mmaassaa  ddeewwaassaa  yyaanngg  ddiittaannddaaii  

ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii  ppeerruubbaahhaann  bbaaiikk  ddaallaamm  aassppeekk  ffiissiikk,,  ssoossiiaall,,  ddaann  ppssiikkoollooggiiss..  

PPeerruubbaahhaann  tteerrsseebbuutt  bbeerrmmuuaarraa  ppaaddaa  uuppaayyaa  mmeenneemmuukkaann  jjaattii  ddiirrii  ddaann  iiddeennttiittaass  ddiirrii..  

PPeerruubbaahhaann  ffiissiikk,,  ppssiikkoollooggiiss,,  ddaann  ssoossiiaall  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  rreemmaajjaa  mmeemmppeennggaarruuhhii  

rreemmaajjaa  sseebbaaggaaii  kkoonnssuummeenn..  SSaallaahh  ssaattuunnyyaa  aaddaallaahh  bbeennttuukk  ssiikkaapp  ddaann  kkeetteerrttaarriikkaann  

rreemmaajjaa,,  mmiissaallnnyyaa  mmiinnaatt  yyaanngg  ssaannggaatt  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  ppeennaammppiillaann  ffiissiikknnyyaa  ((HHuurrlloocckk,,  

22000044))..  

BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenngguujjii  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppaarraa  aahhllii  yyaanngg  ssaammppaaii  ppaaddaa  kkeessiimmppuullaann  

llaattaarrbbeellaakkaanngg  kkeelluuaarrggaa  mmeemmppuunnyyaaii  ppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

KKeelluuaarrggaa  yyaanngg  kkuurraanngg  mmeemmbbeerriikkaann  dduukkuunnggaann  sseeccaarraa  mmaatteerriiaall  ddaann  ppssiikkoollooggiiss  aakkaann  

mmeemmbbeerriikkaann  ddaammppaakk  bbaaggii  kkeecceennddeerruunnggaann  sseesseeoorraanngg  uunnttuukk  bbeerrppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  DDeemmiikkiiaann  jjuuggaa  ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddeennggaann  tteekkaannaann  aakkaann  

mmeemmbbeerriikkaann    ddaammppaakk  bbaaggii  ttiimmbbuullnnyyaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    

BBaahhkkaann  bbeebbeerraappaa  ssttuuddii,,  mmeennggeemmuukkaakkaann  uunnssuurr  ggeenneettiikkaa  jjuuggaa  iikkuutt  bbeerrppeerraann  

ddaallaamm  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeeppeerrttii  ppeerrnnyyaattaaaann    dd’’AAssttoouuss  eett  aall..  ((11999900)),,  
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ddaann  RRoobbeerrttss  ((11999988)),,  yyaanngg  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ppoossiittiiff  

aannttaarraa  ppeerriillaakkuu  mmeemmbbeellii  oorraannggttuuaa  ddeennggaann  ppeerriillaakkuu  mmeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  aannaakk  

mmeerreekkaa..  SSeellaaiinn  iittuu,,  bbeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  jjuuggaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ppeemmbbeellii  

kkoommppuullssiiff  mmeemmiilliikkii  kkeerraabbaatt  yyaanngg  cceennddeerruunngg  mmeennddeerriittaa  ddeepprreessii,,  kkeeccaanndduuaann  

aallkkoohhooll,,  ppeenngggguunnaa  nnaarrkkoobbaa,,  ddaann  mmeennddeerriittaa  ggaanngggguuaann  kkeejjiiwwaaaann  yyaanngg  llaaiinn,,  

ddiibbaannddiinngg  kkeelluuaarrggaa    kkoonnssuummeenn  yyaanngg  nnoorrmmaall  aattaauu  bbuukkaann  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  ((BBllaacckk,,  

eett  aall..,,  11999988;;  MMcc..EEllrrooyy  eett  aall..,,  11999944;;  VVaalleennccee  eett  aall..,,  11998888))..  PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  llaaiinn  

mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  ppeennggaallaammaann  aawwaall  kkoonnssuummssii,,  

ppeerrcceerraaiiaann  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa,,  ssuummbbeerrddaayyaa  kkeelluuaarrggaa,,  tteekkaannaann  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  sseerrttaa  

kkoommuunniikkaassii  kkeelluuaarrggaa  jjuuggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  ddaallaamm  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ((RRiinnddfflleeiisscchh  eett  

aall..,,  11999977;;  RRoobbeerrtt  eett  aall..,,  22000033;;  RRoobbeerrtt    eett  aall..,,  22000044;;  GGwwiinn  eett  aall..,,  22000055))..  

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  hhaarrggaa  ddiirrii  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  

oolleehh  ppaarraa  aahhllii..  HHaassiill--hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddii  aattaass  sseellaalluu  mmeennuunnjjuukkkkaann  hhaassiill  yyaanngg  ssaammaa  

bbaahhwwaa  hhaarrggaa  ddiirrii  bbeerrkkoorreellaassii  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeemmaakkiinn  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  

hhaarrggaa  ddiirrii  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  rreennddaahh  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  BBaaggii  iinnddiivviidduu  yyaanngg  

mmeemmppuunnyyaaii  hhaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  rreennddaahh,,  bbeerrbbeellaannjjaa  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  uuppaayyaa  uunnttuukk  

mmeenniinnggkkaattkkaann  hhaarrggaa  ddiirriinnyyaa..  BBaaggii  sseebbaaggiiaann  oorraanngg  kkeeiinnggiinnaann  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  

tteerrccaappaaii  wwaallaauuppuunn  ssiiffaattnnyyaa  hhaannyyaa  sseemmeennttaarraa..  

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  

tteellaahh  ddiikkaajjii  oolleehh  ppaarraa  aahhllii  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  kkoonnttrrooll  ddiirrii  bbeerrkkoorreellaassii  sseeccaarraa  

nneeggaattiiff  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  BBaaggii  iinnddiivviidduu  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  

kkoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii,,  bbeerrbbeellaannjjaa  aattaauu  mmeemmbbeellii  mmeerruuppaakkaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  aakkaann  

ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  wwaajjaarr,,  aarrttiinnyyaa  kkeeggiiaattaann  mmeemmbbeellii  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  mmeemmeennuuhhii  

kkeebbuuttuuhhaannnnyyaa..  HHaall  iinnii  aakkaann  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  ppaarraa  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff..  MMeerreekkaa  

mmeellaakkuukkaann  ppeemmbbeelliiaann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  sseekkeeddaarr  uunnttuukk  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  ttaappii  aaddaa  

aassppeekk  llaaiinn  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaappaaii  ddaarrii  pprroosseess  ppeemmbbeelliiaann  tteerrsseebbuutt,,  ddaann  hhaall  iinnii  

ddiisseebbaabbkkaann  mmeerreekkaa  ttiiddaakk  mmaammppuu  uunnttuukk  mmeennggoonnttrrooll    ddiirrii  mmeerreekkaa  sseennddiirrii  bbaaiikk  

kkoonnttrrooll  ppaaddaa  aassppeekk  kkooggnniittiiff,,  mmaauuppuunn  aassppeekk  ppeerriillaakkuu..  

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenngguujjii  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  mmaatteerriiaalliissmmee  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  bbeerrbbaaggaaii  ssaammppeell  ppeenneelliittiiaann..  HHaassiillnnyyaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  

bbaahhwwaa  mmaatteerriiaalliissmmee  bbeerrkkoorreellaassii  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  AArrttiinnyyaa  sseemmaakkiinn  
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ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  mmaatteerriiaalliissmmee  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  ppuullaa  ttiinnggkkaatt  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiffnnyyaa..  IInnddiivviidduu  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  mmaatteerriiaalliissmmee  yyaanngg  ttiinnggggii  aakkaann  

bbeerruussaahhaa  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  mmaatteerrii  sseebbaannyyaakk--bbaannyyaakknnyyaa  ddaallaamm  uuppaayyaannyyaa  uunnttuukk  

mmeemmeennuuhhii  kkeeiinnggiinnaann  tteerrsseebbuutt..  HHaall  iinnii  bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  kkeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk  

bbeerrppeerriillaakkuu  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  bbeerrbbeellaannjjaa..  PPaaddaa  rreemmaajjaa,,  kkeecceennddeerruunnggaann  bbeerrssiikkaapp  

mmaatteerriiaalliissttiikk  tteerrjjaaddii  sseebbaaggaaii  ccaarraa  uunnttuukk  mmeennggggaannttii  kkeettiiddaakktteerrsseeddiiaaaann  aattaauu  

kkeettiiddaakkppuuaassaann  ddaallaamm  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  ppeerrssoonnaall,,  sseeppeerrttii  kkuurraannggnnyyaa  kkaassiihh  ssaayyaanngg  

mmaauuppuunn  bbiimmbbiinnggaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  

DDiinnaammiikkaa  ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  ddiibbaanngguunn  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  mmeennggkkaaiittkkaann  

ppeennggaarruuhh  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddeennggaann  mmeeddiiaattoorr  

hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  bbeerrddaassaarr  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..  

KKoonnsseepp  uuttaammaa  ddaarrii  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  aaddaallaahh  pprroosseess  bbeellaajjaarr  ddeennggaann  mmeennggaammaattii,,  

yyaaiittuu  pprroosseess  bbeellaajjaarr  ddaarrii  iinnddiivviidduu  aakkaann  tteerrjjaaddii  ddeennggaann  ccaarraa  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  mmooddeell..  

KKaaddaanngg  ppeerriillaakkuu  sseesseeoorraanngg  bbiissaa  ttiimmbbuull  hhaannyyaa  kkaarreennaa  pprroosseess  mmooddeelliinngg  aattaauu  

ppeenniirruuaann  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  rreepprroodduukkssii  ppeerriillaakkuu  yyaanngg  llaannggssuunngg  ddaann  mmeekkaanniiss  ((FFeeiisstt  &&  

FFeeiisstt,,    22000099))..    

  

BB..    KKaajjiiaann  TTeeoorrii  

DDaallaamm  mmeennjjeellaasskkaann  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall,,  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennggaaddooppssii  ssuuaattuu  

kkoonnsseepp  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  BBaanndduurraa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  ttrriiaaddiicc  rreessiipprrooccaall  ccaauuttiioonn..  

KKoonnsseepp  iinnii  mmeennggaassuummssiikkaann  bbaahhwwaa  ttiinnddaakkaann  mmaannuussiiaa  aaddaallaahh  hhaassiill  ddaarrii  iinntteerraakkssii  

aannttaarraa  ttiiggaa  vvaarriiaabbeell,,  yyaaiittuu  lliinnggkkuunnggaann,,  ppeerriillaakkuu  ddaann  mmaannuussiiaa..  LLiinnggkkuunnggaann  

mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  sseeddaannggkkaann  mmaannuussiiaa  ddiipprreesseennttaassiikkaann  sseebbaaggaaii  ffaakkttoorr  

iinntteerrnnaall..  PPaaddaa  kkoonntteekkss  ppeemmaahhaammaann  mmooddeell  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiitteemmuukkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  

mmaatteerriiaalliissmmee..  LLiinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaallaamm  hhaall  iinnii  yyaanngg  ppaalliinngg  bbeerrppeerraann  aaddaallaahh  

oorraanngg  ttuuaa..  LLiinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaallaamm  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  ddiiaarrttiikkaann  

sseebbaaggaaii  kkoonnddiissii  eekksstteerrnnaall  ((ssttiimmuulluuss))  yyaanngg  ddiijjaaddiikkaann  oobbjjeekk  oolleehh  rreemmaajjaa  ddaallaamm  

mmeellaakkuukkaann  mmooddeelliinngg..  PPrroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  tteellaahh  ddiimmuullaaii  sseejjaakk  

mmaassaa  kkaannaakk--kkaannaakk  yyaaiittuu  ddaallaamm  hhaall  kkeeyyaakkiinnaann,,  nniillaaii--nniillaaii  ((nnoorrmmaa--nnoorrmmaa))  hhiinnggggaa  
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ppoollaa  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummssii,,  yyaanngg  tteerruuss  bbeerrkkeemmbbaanngg  hhiinnggggaa  mmaassaa  rreemmaajjaa..  JJaaddii  ppoollaa  

ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummssii  bbuukkaannllaahh  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  sseeccaarraa  ttiibbaa--ttiibbaa  tteettaappii  mmeellaalluuii  

pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ddeemmiikkiiaann  ppuullaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  HHaall  iinnii  

ddiippeerrkkuuaatt  ddeennggaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  FFrriieessee  ddaann  KKooeenniigg  ((11999933))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  

bbaahhwwaa  ppaarraa  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ppeerriillaakkuu  oorraanngg  ttuuaa  mmeerreekkaa  ddaallaamm  

hhaall  mmeemmbbeellii  

MMeennuurruutt  BBoouuzzaagglloo  ddaann  MMoosscchhiiss  ((22000099))  aawwaall  ssoossiiaalliissaassii  kkoonnssuummeenn  ddiimmuullaaii  

ppaaddaa  mmaassaa  kkaannaakk--kkaannaakk,,  ddaann  tteerruuss  bbeerrkkeemmbbaanngg  hhiinnggggaa  mmaassaa  rreemmaajjaa..  SSeejjaakk  mmaassaa  

kkaannaakk--kkaannaakk,,  oorraanngg  ttuuaa  ssuuddaahh  mmeennggeennaallkkaann  aassppeekk--aassppeekk  kkoonnssuummssii  yyaanngg  rraassiioonnaall  

tteerrmmaassuukk  kkeebbuuttuuhhaann  ddaassaarr  kkoonnssuummeenn..  SSoossiiaalliissaassii  kkoonnssuummeenn  aaddaallaahh  pprroosseess  

mmeemmppeerroolleehh  kkeeaahhlliiaann,,  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  ssiikkaapp--ssiikkaapp  yyaanngg  rreelleevvaann  ddeennggaann  ffuunnggssii    

mmeerreekkaa  sseebbaaggaaii  kkoonnssuummeenn  ((LLaacchhaannccee,,  LLeeggaauulltt,,  &&  BBuujjoolldd,,  22000000))..  MMeennuurruutt  DDoottssoonn  

ddaann  HHyyaatttt  ((22000055))  oorraanngg  ttuuaa  mmeemmeeggaanngg  ppeerraannaann  yyaanngg  ddoommiinnaann  ddaallaamm  

mmeemmppeennggaarruuhhii  ppoollaa  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummssii  aannaakk--aannaakk..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  ppeerraann  oorraanngg  ttuuaa  

ssaannggaattllaahh  ppeennttiinngg  ddaallaamm  mmeennggeennddaalliikkaann  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummttiiff  rreemmaajjaa,,  aannttaarraa  llaaiinn  

mmeellaalluuii  ppoollaa  kkoommuunniikkaassii  ddaann  mmooddeelliinngg  ((mmeemmbbeerriikkaann  ccoonnttoohh  ddaann  tteellaaddaann))..  BBiillaa  

oorraanngg  ttuuaa  mmeennggaajjaarrkkaann  ppoollaa  kkoonnssuummssii  yyaanngg  bbeerrlleebbiihhaann  ((bboorrooss))  mmaakkaa  rreemmaajjaa  jjuuggaa  

aakkaann  mmeemmiilliikkii  kkeecceennddeerruunnggaann  sseeppeerrttii  iittuu..    

PPaaddaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmeellaalluuii  ppeennggaammaattaann  ((oobbsseerrvvaassii))  tteerrddaappaatt  eemmppaatt  pprroosseess  

yyaanngg  hhaarruuss  ddiillaalluuii,,  yyaaiittuu  aaddaannyyaa  ppeerrhhaattiiaann,,  rreetteennssii,,  rreepprroodduukkssii,,  ddaann  mmoottiivvaassii  

((BBaanndduurraa,,  11998866))..  

11))  PPeerrhhaattiiaann..  PPeerrhhaattiiaann  aakkaann  ddiibbeerriikkaann  ppaaddaa  sseeoorraanngg  mmooddeell  bbiillaa  ppeennggaammaatt  

mmeerraassaa  tteerrttaarriikk  ppaaddaa  mmooddeell  tteerrsseebbuutt..  MMooddeell  yyaanngg  aattrraakkttiiff,,  ppooppuulleerr,,  

bbeerrppeennggaarruuhh,,  aakkaann  lleebbiihh  mmuunnggkkiinn  ddiijjaaddiikkaann  mmooddeell  ddaarriippaaddaa  iinnddiivviidduu  yyaanngg  

ttiiddaakk  mmeennaarriikk..  DDaallaamm  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  oorraanngg  ttuuaa  mmeerruuppaakkaann  ffiigguurr  mmooddeell  

yyaanngg  ssaannggaatt  bbeerrppeennggaarruuhh..  OOrraanngg  ttuuaa  mmeerruuppaakkaann  mmooddeell  ddaallaamm  ssoossiiaalliissaassii  

kkoonnssuummssii,,  aannaakk--aannaakk  aakkaann  bbeellaajjaarr  tteennttaanngg  ppeerraannaann  ppeemmbbeelliiaann  ddaann  kkoonnssuummssii  

ddaarrii  oorraanngg  ttuuaannyyaa,,  mmeennggaammaattii  bbaaggaaiimmaannaa  oorraanngg  ttuuaa  mmeerreekkaa  mmeennggeevvaalluuaassii,,  

mmeemmiilliihh  pprroodduukk,,  ddaann  mmeellaakkuukkaann  pprroosseess  ppeerrttuukkaarraann  sseerrttaa  mmeemmppeellaajjaarrii  

bbaaggaaiimmaannaa  aakkaann  mmeemmbbeellaannjjaakkaann  uuaannggnnyyaa  sseerrttaa  bbaaggaaiimmaannaa  mmeerreekkaa  aakkaann  

bbeerrppeerriillaakkuu  sseebbaaggaaii  sseeoorraanngg  kkoonnssuummeenn..    
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22))  RReetteennssii..  AAggaarr  sseebbuuaahh  oobbsseerrvvaassii  ddaappaatt  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  ppoollaa  rreessppoonn  yyaanngg  bbaarruu,,  

mmaakkaa  ppoollaa  tteerrsseebbuutt  hhaarruuss  ddaappaatt  ddiirreetteennssiikkaann  sseeccaarraa  ssiimmbboolliiss  ddaallaamm  iinnggaattaann..  

OOrraanngg  ttuuaa  mmeemmbbeerrii  ccoonnttoohh  bbaaggaaiimmaannaa  pprroosseess  mmeemmbbeellii  ssuuaattuu  bbaarraanngg,,  ddiimmuullaaii  

ddaarrii  ppeemmiilliihhaann  bbaarraanngg  hhiinnggggaa  eevvaalluuaassii  bbaarraanngg..  BBiillaa  oorraanngg  ttuuaa  mmeemmbbeerriikkaann  

ccoonnttoohh  yyaanngg  ppoossiittiiff  ddaallaamm  mmeennggkkoonnssuummssii  bbaarraanngg,,  ddeemmiikkiiaann  jjuuggaa  ddaallaamm  

ppeennyyaammppaaiiaannnnyyaa  ddeennggaann  dduukkuunnggaann  ddaann  ppeennuuhh  kkaassiihh  ssaayyaanngg,,  mmaakkaa  hhaall  tteerrsseebbuutt  

aakkaann  ddiissiimmppaann  ddaallaamm  mmeemmoorrii  aannaakk  ddeennggaann  ssiimmbbooll--ssiimmbbooll  yyaanngg  bbaaiikk  ppuullaa..  

BBeeggiittuu  ppuullaa  sseebbaalliikknnyyaa..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  ccoonnttoohh  yyaanngg  ppoossiittiiff  mmaauuppuunn  yyaanngg  

nneeggaattiiff  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  oorraanngg  ttuuaa  ppaaddaa  aannaakknnyyaa  aakkaann  tteerreekkaamm  ddaallaamm  

mmeemmoorrii  ssaanngg  aannaakk,,  ddaann  bbeerrkkeemmbbaanngg  hhiinnggggaa  mmaassaa  rreemmaajjaa..  

33))  RReepprroodduukkssii..  SSeetteellaahh  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  sseeoorraanngg  mmooddeell  ddaann  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aappaa  

yyaanngg  tteellaahh  ddiioobbsseerrvvaassii,,  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  mmeemmpprroodduukkssii  ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt..  DDaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  sseetteellaahh  bbeebbeerraappaa  kkaallii  mmeelliihhaatt  ccoonnttoohh  oorraanngg  ttuuaa  ddaallaamm  mmeemmbbeellii  

bbaarraanngg,,  mmaakkaa  sseellaannjjuuttnnyyaa  aannaakk  aakkaann  mmeennccoobbaa  ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt..  BBiillaa  ddaallaamm  

uussiiaa  aannaakk--aannaakk  mmuunnggkkiinn  aakkaann  ddiiddaammppiinnggii  oorraanngg  ttuuaa,,  nnaammuunn  sseetteellaahh  rreemmaajjaa,,  

aakkaann  ddiiccoobbaa  sseennddiirrii..  

44))  MMoottiivvaassii..    AAggaarr  pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeellaalluuii  ppeennggaammaattaann  ((oobbsseerrvvaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg))  iinnii  

bbeerrhhaassiill  mmaakkaa  iinnddiivviidduu  hhaarruuss  tteerrmmoottiivvaassii  uunnttuukk  mmeenniirruu  ppeerriillaakkuu  yyaanngg  

ddiimmooddeellkkaann..  FFaakkttoorr  ppeenngguuaatt  ((rreeiinnffoorrcceemmeenntt)),,  bbaaiikk  hhaaddiiaahh  ((rreewwaarrdd))  mmaauuppuunn  

hhuukkuummaann  ((ppuunniisshhmmeenntt)),,  mmeerruuppaakkaann  hhaall  yyaanngg  ppeennttiinngg  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  

mmoottiivvaassii..  BBiillaa  ddiirraassaakkaann  bbaahhwwaa  pprroosseess  bbeerrbbeellaannjjaa  aattaauu  mmeemmbbeellii  ssuuaattuu  bbaarraanngg  

tteerrnnyyaattaa  ssaannggaatt  mmeennyyeennaannggkkaann,,  mmaakkaa  ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt  aakkaann  ddiiuullaannggii  llaaggii..  

DDeemmiikkiiaann  jjuuggaa  ddaallaamm  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  NNaammuunn  bbiillaa  sseebbaalliikknnyyaa,,  mmaakkaa  

iinnddiivviidduu  aakkaann  bbeerruussaahhaa  mmeenngghhiinnddaarriinnyyaa..  AAppaakkaahh  iinnddiivviidduu  bbiissaa  mmeenngghhiinnddaarrii  

ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt  aattaauu  ttiiddaakk  ddiissiinnii  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  iinnddiivviidduu  ssaannggaatt  bbeerrppeerraann..  

AAppaallaaggii  ppaaddaa  mmaassaa  rreemmaajjaa  ffaakkttoorr  ssoossiiaall  aattaauu  tteemmaann  sseebbaayyaa  jjuuggaa  ttuurruutt  

bbeerrppeennggaarruuhh..  

DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  

aaddaallaahh  aakkiibbaatt  ddaarrii  aaddaannyyaa  ffaakkttoorr  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ppaaddaa  tteerrjjaaddiinnyyaa  

ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  ddiidduukkuunngg  oolleehh  kkoonnddiissii  iinntteerrnnaall  iinnddiivviidduu  yyaanngg  

bbeerrssaannggkkuuttaann  bbeerruuppaa  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  mmeennggaattuurr  ddiirrii  sseennddiirrii..  AAddaa  pprroosseess  

ddiinnaammiikkaa  ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  ffaakkttoorr  iinnddiivviidduu  kkeettiikkaa  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  

bbeerraaddaa  ddaallaamm  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeenndduukkuunngg..  PPrroosseess  ddiinnaammiikkaa  tteerrjjaaddii  
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bbeerraawwaall  ddaarrii  mmuunnccuullnnyyaa  ppeerraassaaaann  rreennddaahh  ddiirrii,,  yyaanngg  ddiiiikkuuttii  ddeennggaann  

kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  ddaallaamm  mmeennggoonnttrrooll  ddiirrii,,  tteerrmmaassuukk  kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  ddaallaamm  

mmeennggeennddaalliikkaann  ssiikkaapp  mmaatteerriiaalliissmmee,,  yyaanngg  ppaaddaa  ggiilliirraannnnyyaa  aakkaann  mmeemmuunnccuullkkaann  

ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

MMooddeell  tteeoorriittiiss  yyaanngg  ddiibbaanngguunn  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  kkeerraannggkkaa  

kkoonnsseeppttuuaall  aattaauu  mmooddeell  tteeoorrii  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  VVaalleennccee  eett  aall..  ((11998888))  yyaanngg  

mmeemmbbuuaatt  mmooddeell  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddeennggaann  mmeennjjaaddiikkaann  vvaarriiaabbeell  

kkeecceemmaassaann  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  aannttaarraa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    PPeenneelliittiiaann  RRiinnddfflleeiisscchh  eett  aall..  ((11999977))  yyaanngg  mmeennggkkaajjii  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseebbaaggii  vvaarriiaabbeell  tteerriikkaatt  yyaanngg  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  bbeebbaass,,  ddaann  ppeenneelliittiiaann  RRoobbeerrtt  eett  aall..  ((22000033))  yyaanngg  jjuuggaa  

mmeennggkkaajjii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  tteerriikkaatt  yyaanngg  

ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ssttrruukkttuurr  kkeelluuaarrggaa..  

MMooddeell  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  iinnii  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  mmooddeell  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  

sseebbeelluummnnyyaa,,  kkaarreennaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  vvaarriiaabbeell  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  ffaakkttoorr  

eekksstteerrnnaall  yyaanngg  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddiippeerraannttaarraaii  oolleehh  ttiiggaa  

vvaarriiaabbeell  yyaaiittuu    hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee..    TTeeoorrii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  

uunnttuukk  mmeemmaahhaammii  pprroosseess  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeerruujjuukk  ppaaddaa  tteeoorrii  

bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  ppeennttiinnggnnyyaa  aassppeekk  eekksstteerrnnaall  ddaann  iinntteerrnnaall  bbaaggii  

tteerrjjaaddiinnyyaa  ssuuaattuu  ppeerriillaakkuu..  AAssppeekk  eekksstteerrnnaall  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

aaddaallaahh  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  sseeddaannggkkaann  aassppeekk  iinntteerrnnaall  aaddaallaahh  kkoonnddiissii  iinnddiivviidduu  

bbeerruuppaa  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee..      

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  rreemmaajjaa  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  

kkaarraakktteerriissttiikk  yyaanngg  nnaammppaakk  ddaarrii  ppeerriillaakkuu  sseeoorraanngg  kkoonnssuummeenn  ((vvaarriiaabbeell  tteerriikkaatt))    

ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  bbeerruuppaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbaaiikk  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  

bbeerrssiiffaatt  mmeenndduukkuunngg  mmaauuppuunn  yyaanngg  mmeenneekkaann  ((vvaarriiaabbeell  bbeebbaass)),,  yyaanngg  hhuubbuunnggaannnnyyaa  

bbeerrssiiffaatt  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  mmaauuppuunn  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  mmeellaalluuii  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  iinnddiivviidduu  

yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  yyaaiittuu  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  

ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa  ppeenneerriimmaaaann  ddiirrii  ddaann  kkoommppeetteennssii  ddiirrii,,  vvaarriiaabbeell  kkoonnttrrooll  ddiirrii  

yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennggoonnttrrooll  kkooggnniittiiff,,  mmeennggoonnttrrooll  ppeerriillaakkuu,,  ddaann  
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mmeennggoonnttrrooll  kkeeppuuttuussaann  ddaann    vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaalliissmmee    yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa  

kkeetteerrppuussaattaann,,  kkeebbaahhaaggiiaaaann,,  ddaann  kkeessuukksseessaann  yyaanngg  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  mmaatteerrii..    

RRuummuussaann  mmaassaallaahh  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  aappaakkaahh  aaddaa  kkeesseessuuaaiiaann  aannttaarraa  

mmooddeell  tteeoorriittiiss  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddeennggaann  ddaattaa  eemmppiirriiss  mmooddeell  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa,,  yyaaiittuu  ppeennggaarruuhh  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  

dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ssttrreessoorr  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  

yyaanngg  ddiimmeeddiiaassii  oolleehh  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  sseerrttaa  mmaatteerriiaalliissmmee..  

TTeerrssuussuunnnnyyaa  mmooddeell  tteeoorriittiiss  iinnii  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  kkoonnttrriibbuussii  ddaallaamm  

uuppaayyaa  mmeemmaahhaammii  ddaann  mmeennjjeellaasskkaann  ddeetteerrmmiinnaann  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn  yyaanngg  tteerrjjaaddii  

ppaaddaa  rreemmaajjaa,,  kkhhuussuussnnyyaa  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ddiittiinnjjaauu  ddaarrii  ppeerrssppeekkttiiff  

tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoocciiaall..  

BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ppaaddaa  kkaajjiiaann  tteeoorrii  ddii  aattaass,,  ddiiaajjuukkaann  hhiippootteessiiss  sseebbaaggaaii  

bbeerriikkuutt::  AAddaa  kkeesseessuuaaiiaann  mmooddeell  tteeoorriittiiss  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  

ddeennggaann  ddaattaa  eemmppiirriiss  ddii  llaappaannggaann..  MMooddeell  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  aaddaallaahh  aaddaannyyaa  ppeennggaarruuhh  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ssttrreessoorr  ddaallaamm  

kkeelluuaarrggaa  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  yyaanngg  ddiimmeeddiiaassii  oolleehh  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  

kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaalliissmmee..    

  

CC..  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  

SSuubbjjeekk  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  rreemmaajjaa  aakkhhiirr  yyaanngg  bbeerrssttaattuuss  sseebbaaggaaii  

mmaahhaassiisswwaa  ddaann  bbeerrddoommiissiillii  ddii  kkoottaa  MMaallaanngg,,  sseebbaannyyaakk  337700  yyaanngg  ddiiaammbbiill  ddaarrii  

mmaahhaassiisswwaa  FFaakkuullttaass  PPssiikkoollooggii  ppaaddaa  ttiiggaa  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  kkoottaa  

MMaallaanngg  yyaaiittuu  UUnniivveerrssiittaass  NNeeggeerrii  MMaallaanngg  ((UUMM)),,  UUnniivveerrssiittaass  BBrraawwiijjaayyaa  ((UUBB))  MMaallaanngg,,  

ddaann  UUnniivveerrssiittaass  MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh  MMaallaanngg  ((UUMMMM))..    

UUnnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  ddaattaa  ddiigguunnaakkaann  lliimmaa  aallaatt  uukkuurr  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  

ddiillaakkuukkaann  ppeenngguujjiiaann  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaassnnyyaa..  KKeelliimmaa  aallaatt  uukkuurr  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  sskkaallaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  sskkaallaa  hhaarrggaa  ddiirrii,,  sskkaallaa  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  

sskkaallaa  mmaatteerriiaalliissmmee  ddaann  sskkaallaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  
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UUnnttuukk  mmeenngguujjii  kkeeccooccookkkkaann  mmooddeell  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  ddiigguunnaakkaann  aannaalliissiiss  

SSttrruuccttuurraall  EEqquuaattiioonn  MMooddeellss  ((SSEEMM)),,  uunnttuukk  mmeenngguujjii  hhuubbuunnggaann  llaannggssuunngg  ddaann  ttiiddaakk  

llaannggssuunngg  aannttaarr  vvaarriiaabbeell  ddiigguunnaakkaann  aannaalliissiiss  rreeggrreessii,,  ddaann  uunnttuukk  mmeenngguujjii  bbeeddaa  

ddiillaakkuukkaann  tteekknniikk  aannaalliissiiss  vvaarriiaannss..  

  

DD..  HHaassiill  PPeenneelliittiiaann  

HHaassiill  uujjii  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass..  PPeenngguujjiiaann  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass  

ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  iinntteerrnnaall  kkoonnssiisstteennssii  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  pprrooggrraamm  

SSPPSSSS  ddaann  CCoonnffiirrmmaattoorryy  FFaaccttoorr  AAnnaallyyssiiss  ((CCFFAA))  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  pprrooggrraamm  AAMMOOSS..  

HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass  ddaattaa  tteerrhhaaddaapp  sskkaallaa  ppeenneelliittiiaann  

((lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  mmaatteerriiaalliissmmee,,  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff))  ddiitteemmuukkaann  bbaahhwwaa  sseelluurruuhh  aallaatt  uukkuurr  ddiinnyyaattaakkaann  vvaalliidd  ddaann  rreelliiaabbeell..  

HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  pprraassyyaarraatt  aannaalliissiiss..  PPeenngguujjiiaann  pprraassyyaarraatt  aannaalliissiiss  mmeenngggguunnaakkaann  

tteekknniikk  kkoollmmooggoorrooff--ssmmiirrnnooff  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeenngguujjii  nnoorrmmaalliittaass  ddaattaa,,  uujjii  

lliinneeaarriittaass  ddaann  uujjii  hhoommooggeenniittaass..  HHaassiill  uujjii  pprraassyyaarraatt  aannaalliissiiss  ddiitteemmuukkaann  bbaahhwwaa  

sseemmuuaa  vvaarriiaabbeell  yyaanngg  ddiitteelliittii  ddiinnyyaattaakkaann  nnoorrmmaall,,  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  vvaarriiaabbeell  yyaanngg  

ddiiuujjii  aaddaallaahh  lliinniieerr,,  ddaann  hhaassiill  ppeenngguujjiiaann  hhoommooggeenniittaass  vvaarriiaann  ddiinnyyaattaakkaann    hhoommooggeenn,,    

sseehhiinnggggaa  ppeenngggguunnaaaann  tteekknniikk  aannaalliissiiss  ssttaattiissttiikk  ppaarraammeettrriikk  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann..  

HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  mmooddeell..  PPrroosseess  ppeenngguujjiiaann  ddaann  mmooddiiffiikkaassii  mmooddeell  ssaammppaaii  

mmeennjjaaddii  mmooddeell  ffiitt  tteerrddiirrii  ddaarrii  bbeebbeerraappaa  ttaahhaappaann..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  mmooddeell    yyaanngg  ffiitt  

ddiitteemmuukkaann  hhaassiill  bbaahhwwaa  nniillaaii  kkaaii--kkuuaaddrraatt  sseebbeessaarr  119999,,110000  ddeennggaann  nniillaaii  pp  ==00,,000000  ((>>  

00,,0055));;  nniillaaii  CCFFII  sseebbeessaarr  00,,991144  ((≤≤00,,990000));;  nniillaaii  GGFFII  sseebbeessaarr  00,,992299  ((≥≥00,,990000)),,  nniillaaii  

RRMMSSEEAA    sseebbeessaarr  00,,006688  ((≤≤00,,880000))..  BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  tteerrsseebbuutt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  

mmooddeell  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  ssuuddaahh  ffiitt  ddaann  sseelluurruuhh  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  vvaarriiaabbeell  yyaanngg  ddiiuujjii  

mmeennuunnjjuukkkkaann  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann..  PPeennjjeellaassaann  ggaammbbaarr  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  

ddiippaahhaammii  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  hhaarrggaa  ddiirrii..  HHaarrggaa  ddiirrii  

bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  kkoonnttrrooll  ddiirrii..  KKoonnttrrooll  ddiirrii  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  

mmaatteerriisslliissmmee..  MMaatteerriiaalliissmmee  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  UUnnttuukk  

mmeemmppeerrjjeellaass  hhaassiill  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  tteerrlliihhaatt  sseeppeerrttii  tteerrlliihhaatt  ppaaddaa  ggaammbbaarr  ddii  bbaawwaahh  

iinnii::  
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PPeennggaarruuhh  LLaannggssuunngg  ddaann  PPeennggaarruuhh  TTiiddaakk  LLaannggssuunngg..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  ppeennggaarruuhh  

llaannggssuunngg  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddiitteemmuukkaann  nniillaaii  

RR==00,,116633  pp==00,,000011  ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  RR
22
  sseebbeessaarr  00,,002266  nnaammuunn  sseetteellaahh  

ddiillaakkuukkaann  ppeennyyeessuuaaiiaann  kkooeeffiissiieenn  kkoorreellaassiinnyyaa    ((RR--aaddjjuusstteedd))  bbeerruubbaahh  mmeennjjaaddii  00,,002244..  

HHaall  iinnii  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  ttiinnggggiinnyyaa  

dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  rreennddaahhnnyyaa  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  sseebbeessaarr  2244%%  

tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa..  PPeenngguujjiiaann  ppeennggaarruuhh  

ttiiddaakk  llaannggssuunngg  ddiillaakkuukkaann  sseebbaannyyaakk  33  kkaallii  yyaanngg  hhaassiillnnyyaa  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  PPeennggaarruuhh  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  ppaaddaa  

ppeerrssaammaaaann  ((11))  mmeennuunnjjuukkkkaann  nniillaaii  bbeettaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseebbeessaarr  00,,220044  

ssiiggnniiffiikkaann  ppaaddaa  00,,000000  yyaanngg  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  mmeemmppeennggaarruuhhii  

hhaarrggaa  ddiirrii..  NNiillaaii  kkooeeffiissiieenn  iinnii  mmeerruuppaakkaann  nniillaaii  jjaalluurr  ((pp22))..  PPaaddaa  ppeerrssaammaaaann  ((22))  

nniillaaii  ssttaannddaarriizzeedd  bbeettaa  uunnttuukk  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  --00,,114433  ddaann  hhaarrggaa  ddiirrii  --00,,112255  

sseemmuuaannyyaa  ssiiggnniiffiikkaann..    

22..  PPeennggaarruuhh  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  kkoonnttrrooll  ddiirrii..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  ppaaddaa  

ppeerrssaammaaaann  ((11))  mmeennuunnjjuukkkkaann  nniillaaii  bbeettaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseebbeessaarr  00,,225533  

ssiiggnniiffiikkaann  ppaaddaa  00,,000000  yyaanngg  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  mmeemmppeennggaarruuhhii  
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kkoonnttrrooll  ddiirrii..  NNiillaaii  kkooeeffiissiieenn  iinnii  mmeerruuppaakkaann  nniillaaii  jjaalluurr  ((pp22))..  PPaaddaa  ppeerrssaammaaaann  ((22))  

nniillaaii  ssttaannddaarriizzeedd  bbeettaa  uunnttuukk  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  --00,,113300  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  --00,,119966  

sseemmuuaannyyaa  ssiiggnniiffiikkaann..    

33..  PPeennggaarruuhh  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaalliissmmee..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  ppaaddaa  

ppeerrssaammaaaann  ((11))  mmeennuunnjjuukkkkaann  nniillaaii  bbeettaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseebbeessaarr  --00,,228888  

ssiiggnniiffiikkaann  ppaaddaa  00,,000000  yyaanngg  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  mmeemmppeennggaarruuhhii  

mmaatteerriiaalliissmmee..  NNiillaaii  kkooeeffiissiieenn  iinnii  mmeerruuppaakkaann  nniillaaii  jjaalluurr  ((pp22))..  PPaaddaa  ppeerrssaammaaaann  

((22))  nniillaaii  ssttaannddaarriizzeedd  bbeettaa  uunnttuukk  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  --00,,006666  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  

00,,552200  sseemmuuaannyyaa  ssiiggnniiffiikkaann..  

HHaassiill  aannaalliissiiss  uujjii  bbeeddaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ppeerrbbeeddaaaann  llaakkii--llaakkii  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  hhaannyyaa  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaalliissmmee  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  

sseeddaannggkkaann  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  hhaarrggaa  ddiirrii,,  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ttiiddaakk  

tteerrjjaaddii  ppeerrbbeeddaaaann..  HHaassiill  uujjii  bbeeddaa  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaalliissmm  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  sseelleennggkkaappnnyyaa  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  TTeerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaallssiimm  

ddiimmaannaa  ppeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii  ddeennggaann  

ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  2277,,0099  bbeerrbbaannddiinngg  2255,,4411..    

22..  TTeerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  ddiimmaannaa  ppeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii  ddeennggaann  

ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  3311,,6699  bbeerrbbaannddiinngg  2277,,7700..  

  

EE..  PPeemmbbaahhaassaann  HHaassiill  PPeenneelliittiiaann  

HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  mmooddeell  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  

tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  

ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee..  LLiinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  kkoonndduussiiff  aakkaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  hhaarrggaa  

ddiirrii..  HHaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  ppoossiittiiff  aakkaann  mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii..  KKoonnttrrooll  ddiirrii  

yyaanngg  ttiinnggggii  aakkaann  mmaammppuu  mmeennggeennddaalliikkaann  ggaayyaa  hhiidduupp  mmaatteerriiaalliissmmee..  MMaatteerriiaalliissmmee  

yyaanngg  rreennddaahh  aakkaann  mmaammppuu  mmeennggeennddaalliikkaann  rreemmaajjaa  ddaarrii  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..      
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LLiinnggkkuunnggaann  KKeelluuaarrggaa  ddaann  hhaarrggaa  ddiirrii..  RReemmaajjaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddeennggaann  dduukkuunnggaann  bbaaiikk  kkoonnggkkrriitt  mmaauuppuunn  aabbssttrraakk  ddaann  

mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  rreennddaahh,,  mmeerreekkaa  aakkaann  mmeemmiilliikkii  hhaarrggaa  ddiirrii  

yyaanngg  ttiinnggggii..  HHaall  iinnii  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  kkaarreennaa  kkeelluuaarrggaa  mmeennjjaaddii  ssttrruukkttuurr  ssoossiiaall  yyaanngg  

ppeennttiinngg  ddaann  mmeerruuppaakkaann  tteemmppaatt  iinntteerraakkssii  aannttaarr  aannggggoottaa  kkeelluuaarrggaa..  PPeerriillaakkuu  

sseesseeoorraanngg  ddii  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  ddaappaatt  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeerriillaakkuu  aannggggoottaa  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  

llaaiinnnnyyaa..  DDii  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddeennggaann  dduukkuunnggaann  bbaaiikk  kkoonnggkkrriitt  mmaauuppuunn  

aabbssttrraakk  sseesseeoorraanngg  ddaappaatt  mmeerraassaakkaann  ddiirriinnyyaa  ddiicciinnttaaii,,  ddiiiinnggiinnkkaann,,  ddiitteerriimmaa  ddaann  

ddiihhaarrggaaii,,  yyaanngg  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  mmeemmbbaannttuu  ddiirriinnyyaa  uunnttuukk  lleebbiihh  ddaappaatt  mmeenngghhaarrggaaii  

ddiirriinnyyaa  sseennddiirrii..    

HHaassiill  iinnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann  ppaaddaa  11339955  ppaassaannggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  EEllffhhaagg,,  TTyynneelliiuuss  ddaann  RRaammuusssseenn  ((22001100))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  aannaakk  

yyaanngg  oorraannggttuuaannyyaa  bbeerrcceerraaii  tteerrnnyyaattaa  mmeemmiilliikkii  hhaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  rreennddaahh..  KKaarreennaa  iittuu  

mmeerreekkaa  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ssaannggaatt  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  hhaarrggaa  ddiirrii  aannaakk..  PPeenneelliittii  llaaiinn  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  FFaayyeezz,,  OOhhaaeerrii,,  ddaann  

GGaaddoo  ((22001100))  tteerrhhaaddaapp  44446677  aannaakk  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  hhaarrggaa  ddiirrii  aannaakk  aakkaann  ttiinnggggii  

kkeettiikkaa  mmeemmppuunnyyaaii  oorraannggttuuaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddeennggaann  kkeehhaannggaattaann,,  sseebbaalliikknnyyaa  hhaarrggaa  ddiirrii  

aannaakk  aakkaann  rreennddaahh  kkeettiikkaa  mmeerreekkaa  tteerrbbiiaassaa  bbeerraaddaa  ddaallaamm  ssuuaassaannaa  kkeekkeerraassaann  ddii  

rruummaahh..    

HHaarrggaa  ddiirrii  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii..  RReemmaajjaa  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  hhaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii  

ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  kkeesseeddiiaaaann  uunnttuukk  mmeenneerriimmaa  ddiirrii  aappaa  aaddaannyyaa  ddaann  mmeerraassaa  bbaahhwwaa  

ddiirriinnyyaa  mmeemmppuunnyyaaii  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  sseessuuaattuu..  JJiikkaa  rreemmaajjaa  mmeemmiilliikkii  

kkoonnddiissii  tteerrsseebbuutt  mmaakkaa  aakkaann  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggiinnyyaa  ddaallaamm  mmeennggoonnttrrooll  

ddiirriinnyyaa  bbaaiikk  sseeccaarraa  kkooggnniittiiff,,  kkeeppuuttuussuuaann,,  mmaauuppuunn  ppeerriillaakkuu..    

KKoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee..  RReemmaajjaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  kkoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii  

ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa  kkeemmaammppuuaann  rreemmaajjaa  uunnttuukk  mmeennggoonnttrrooll  kkooggnniittiiff,,  

kkeeppuuttuussaann  ddaann  ppeerriillaakkuu..    JJiikkaa  rreemmaajjaa  mmeemmiilliikkii  kkeemmaammppuuaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii  

mmaakkaa  mmeerreekkaa  aakkaann  mmaammppuu  mmeennggoonnttrrooll  ggaayyaa  hhiidduuppnnyyaa,,  mmeerreekkaa  ttiiddaakk  aakkaann  

tteerrjjeebbaakk  ddaallaamm  ggaayyaa  hhiidduupp  mmaatteerriiaalliissmmee..  DDeennggaann  kkaattaa  llaaiinn,,  rreemmaajjaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  

kkoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii  mmaakkaa  ttiinnggkkaatt  mmaatteerriiaalliissmmee  mmeerreekkaa  mmeennjjaaddii  rreennddaahh..    
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HHaassiill  iinnii  hhaammppiirr  sseejjaallaann  ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  FFlloouurrii  ((22000055))  

yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  sseessuuaattuu  ppeekkeerrjjaaaann  

bbeerrkkoorreellaassii  sseebbeessaarr  --00,,337755  ddeennggaann  mmaatteerriiaalliissmmee..  PPeenneelliittiiaann  llaaiinn  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  

BBrroowwnnee  ddaann  KKaallddeennbbeerr  ((11999977))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  mmeennggoonnttrrooll  

ddiirrii  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  mmaatteerriiaalliissmmee  bbaaiikk  ppaaddaa  llaakkii--llaakkii  mmaauuppuunn  ppaaddaa  

ppeerreemmppuuaann..    

PPeenneelliittiiaann  DDiittmmaarr  ((22000055))  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  rreemmaajjaa  mmeenngggguunnaakkaann  bbeellaannjjaa  

sseebbaaggaaii  ssttrraatteeggii  ccooppiinngg  aarrttiinnyyaa  mmeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppeerriillaakkuu  bbeerrbbeellaannjjaa  sseebbaaggaaii  

ssaattuu  ccaarraa  uunnttuukk  mmeennggaattaassii  mmaassaallaahh  yyaanngg  sseeddaanngg  ddiihhaaddaappii,,  mmeerreekkaa  aakkaann  

mmeennggaallaammii  kkeessuulliittaann  ddaallaamm  mmeennggoonnttrrooll  ppeerriillaakkuu,,  kkhhuussuussnnyyaa  kkeettiikkaa  kkoonnddiissii  

kkeeuuaannggaann  sseeddaanngg  mmeemmaaddaaii..  BBaaggii  rreemmaajjaa  yyaanngg  mmaatteerriiaalliissttiiss,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  ddaallaamm  

hhiidduuppnnyyaa  aaddaallaahh  bbaaggaaiimmaannaa  iiaa  mmaammppuu  mmeennddaappaattkkaann  ddaann  mmeenngguummppuullkkaann  hhaarrttaa  

sseebbaannyyaakk--bbaannyyaakknnyyaa  ddaann  ssaattuu  uuppaayyaa  yyaanngg  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  aaddaallaahh  mmeellaakkuukkaann  

ppeemmbbeelliiaann  sseeccaarraa  tteerruuss  mmeenneerruuss  yyaanngg  aakkhhiirrnnyyaa  mmeennjjaaddii  rreemmaajjaa  ddeennggaann  ssttaattuuss  

ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff..    

MMaatteerriiaalliissmmee  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  MMaatteerriiaalliissmmee  aaddaallaahh  ggaayyaa  hhiidduupp  yyaanngg  

mmeenneekkaannkkaann  bbaahhwwaa  kkeessuukksseessaann  ddaann  kkeebbaahhaaggiiaaaann  sseellaalluu  bbeerrppuussaatt  ppaaddaa  mmaatteerrii..  JJiikkaa  

rreemmaajjaa  mmeemmiilliikkii  ggaayyaa  hhiidduupp  mmaatteerriiaalliissmmee  yyaanngg  ttiinnggggii  mmaakkaa  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiffnnyyaa  aakkaann  mmeennjjaaddii  ttiinnggggii  ppuullaa..  HHaall  iittuu  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  bbaahhwwaa  bbeerrbbeellaannjjaa  

((mmeemmbbeellii))  mmeerruuppaakkaann  ssaarraannaa  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  mmaatteerrii  yyaanngg  aakkaann  mmeemmuuaasskkaann  

kkeebbuuttuuhhaann  hhiidduupp  mmeerreekkaa..    

HHaassiill  iinnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  

DDiittttmmaarr  eett  aall..  ((11999966));;  MMoowweenn  ddaann  SSppeeaarrss  ((11999999));;  YYuurrcchhiissiinn  ddaann  JJoohhnnssoonn  ((22000044));;  

ddaann  JJoohhnnssoonn  ddaann  AAttttmmaannnn  ((22000099))..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  ddiiaattaass  mmeenneemmuukkaann  

hhaassiill  yyaanngg  kkoonnssiisstteenn  bbaahhwwaa  mmaatteerriiaalliissmmee  bbeerrppeennggaarruuhh  ppoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  AArrttiinnyyaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  mmaatteerriisslliimm  sseesseeoorraanngg  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  

ttiinnggggii  ppuullaa  ttiinnggkkaatt  kkeecceennddeerruunnggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiffnnyyaa..  

RReemmaajjaa  yyaanngg  mmaatteerriiaalliissttiiss  aakkaann  mmeenneemmppaattkkaann  kkeeppeemmiilliikkaann  ddaann  ppeemmeerroolleehhaann  

mmaatteerrii  sseebbaaggaaii  ppuussaatt  ddaarrii  kkeehhiidduuppaannnnnnyyaa  kkaarreennaa  iittuu  mmeennggkkoonnssuummssii  mmaatteerrii  

bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  ttuujjuuaann  hhiidduupp  ddaann  ddiijjaabbaarrkkaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  rraannggkkaaiiaann  rreennccaannaa  

ddaallaamm  aakkttiivviittaass  kkeehhiidduuppaannnnyyaa..  SSeellaaiinn  iittuu  mmeerreekkaappuunn  bbeerraannggggaappaann  bbaahhwwaa  
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kkeebbaahhaaggiiaaaann  ddaann  kkeessuukksseessaann  ddiihhaarrggaaii  ddeennggaann  bbaannyyaakknnyyaa  kkeeppeemmiilliikkaann  mmaatteerrii  yyaanngg  

ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  ssaattuu  aallaassaann  yyaanngg  eesseennssiiaall  uunnttuukk  mmeemmeennuuhhii  

kkeeppuuaassaann  hhiidduupp..  UUnnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  hhaall  tteerrsseebbuutt,,  mmeerreekkaa  aakkaann  mmeellaakkuukkaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseebbaaggaaii  ssaattuu  ssaarraannaa  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  mmaatteerrii  yyaanngg  

sseebbaannyyaakk--bbaannyyaakknnyyaa..  

PPaaddaa  kkoonntteekkss  ppeemmaahhaammaann  mmooddeell  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiitteemmuukkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  

mmaatteerriiaalliissmmee..  LLiinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaallaamm  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  ddiiaarrttiikkaann  

sseebbaaggaaii  kkoonnddiissii  eekksstteerrnnaall  ((ssttiimmuulluuss))  yyaanngg  aakkaann  ddiijjaaddiikkaann  oobbjjeekk  oolleehh  rreemmaajjaa  ddaallaamm  

mmeellaakkuukkaann  ppeennggaammaattaann..  KKeelluuaarrggaa  yyaanngg  oorraannggttuuaannyyaa  bbeerrssttaattuuss  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellii  

kkoommppuullssiiff  aakkaann  mmeennjjaaddii  mmooddeell  uunnttuukk  ddiittiirruu  oolleehh  rreemmaajjaa..  SSeellaaiinn  iittuu,,  kkeelluuaarrggaa  

((ddaallaamm  hhaall  iinnii  oorraannggttuuaa))  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  dduukkuunnggaann  aakkaann  mmeennjjaaddii  ppeenngguuaatt  

bbaaggii  rreemmaajjaa  uunnttuukk  bbeerrppeerriillaakkuu  kkoommppuullssiiff..  MMeennuurruutt  BBaanndduurraa  ((11999999))  pprroosseess  ppeerriillaakkuu  

kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  ddiihhiinnddaarrii  aattaauu  ddiittiinnggggaallkkaann  mmeellaalluuii  aaddaannyyaa  pprroosseess  ppeennggaattuurraann  ddiirrii  

aattaauu  kkoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  pprroosseessnnyyaa  mmeelliippuuttii  ppeennggaammaattaann  ddiirrii,,  eevvaalluuaassii  ddiirrii  ddaann  rreeaakkssii  

ddiirrii..  

PPeennggaattuurraann  ddiirrii  aaddaallaahh  ttiinnddaakkaann  ddiirrii  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii  ddiiaaggnnoossttiikk  

tteennttaanngg  ddaammppaakk  ddaarrii  ppeerriillaakkuu  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaappaaii..  UUnnttuukk  mmeennggaammaattii  ddiirrii  sseeccaarraa  

eeffeekkttiiff,,  iinnddiivviidduu  hhaarruuss  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  kkoonnddiissii  mmeerreekkaa,,  ddaallaamm  kkoonntteekkss  ppeenneelliittiiaann  

iinnii  aaddaallaahh  kkoonnddiissii  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  ddaann  ssiiffaatt  mmaatteerriiaalliissmmee  mmeerreekkaa..  DDeennggaann  

kkaattaa  llaaiinn  mmeerreekkaa  hhaarruuss  mmeemmaahhaammii  kkoonnddiissii  iinntteerrnnaall  yyaanngg  aakkaann  mmeennjjaaddii  ffaakkttoorr  

ppeennttiinngg  ddaallaamm  pprroosseess  tteerrjjaaddiinnyyaa  ssuuaattuu  ppeerriillaakkuu..    

DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  

aaddaallaahh  aakkiibbaatt  ddaarrii  aaddaannyyaa  ffaakkttoorr  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ppaaddaa  tteerrjjaaddiinnyyaa  

ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  ddiidduukkuunngg  oolleehh  kkoonnddiissii  iinntteerrnnaall  iinnddiivviidduu  yyaanngg  

bbeerrssaannggkkuuttaann  bbeerruuppaa  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  mmeennggaattuurr  ddiirrii  sseennddiirrii..  AAddaa  pprroosseess  

ddiinnaammiikkaa  ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  iinnddiivviidduu  kkeettiikkaa  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  ddaallaamm  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeenndduukkuunngg..  PPrroosseess  ddiinnaammiikkaa  tteerrjjaaddii  bbeerraawwaall  ddaarrii  

mmuunnccuullnnyyaa  ppeerraassaaaann  rreennddaahh  ddiirrii,,  yyaanngg  ddiiiikkuuttii  ddeennggaann  kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  ddaallaamm  

mmeennggoonnttrrooll  ddiirrii,,  tteerrmmaassuukk  kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  ddaallaamm  mmeennggeennddaalliikkaann  ssiikkaapp  
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mmaatteerriiaalliissmmee,,  yyaanngg  ppaaddaa  ggiilliirraannnnyyaa  aakkaann  mmeemmuunnccuullkkaann  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  

HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  ppeennggaarruuhh  llaannggssuunngg  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  ddiitteemmuukkaann  nniillaaii  RR==00,,116633  pp==00,,000022  ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  RR
22
==00,,002266..  

HHaall  iinnii  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  ttiinnggggiinnyyaa  

dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  rreennddaahhnnyyaa  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  sseebbeessaarr  2266%%  

tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa..  HHaall  iinnii  bbeerraarrttii  

bbaahhwwaa  sseemmaakkiinn  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseesseeoorraanngg,,  mmaakkaa  aakkaann  sseemmaakkiinn  rreennddaahh  ttiinnggkkaatt  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiffnnyyaa..  SSeebbaalliikknnyyaa,,  jjiikkaa  sseemmaakkiinn  ttiiddaakk  kkoonndduussiiff  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  sseesseeoorraanngg  mmaakkaa  aakkaann  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiffnnyyaa..  DDaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  kkoonndduussiiff  bbeerraarrttii  kkoonnddiissii  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  aattaauu  sseessuuaaii  ddeennggaann  

hhaarraappaann..  

PPoollaa  ppeerriillaakkuu  bbeerrbbeellaannjjaa  sseesseeoorraanngg  bbuukkaannllaahh  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  sseeccaarraa  

ttiibbaa--ttiibbaa  mmeellaaiinnkkaann  mmeellaalluuii  ssuuaattuu  pprroosseess  bbeellaajjaarr..  KKeelluuaarrggaa  ((ddaallaamm  hhaall  iinnii  oorraanngg  

ttuuaa))  mmeemmeeggaanngg  ppeerraannaann  ppeennttiinngg  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeennttuukkaann  kkaarraakktteerr  aannaakk  tteerrmmaassuukk  

ddaallaamm  mmeennggkkoonnssuummssii  ddaann  mmeemmbbeellii  bbaarraanngg..  BBeerrddaassaarr  ppeenneelliittiiaann  DDoottssoonn  &&  HHyyaatttt,,  

((22000055))  mmeennyyaattaakkaann  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  kkeelloommppookk  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeerriillaakkuu  

bbeerrbbeellaannjjaa  aattaauu  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummssii  aannaakk,,  yyaaiittuu::  oorraanngg  ttuuaa,,  tteemmaann  ((ppeeeerr  ggrroouupp))  ddaann  

mmeeddiiaa  mmaassssaa  ((kkhhuussuussnnyyaa  tteelleevviissii))..    

HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  oorraanngg  ttuuaa  mmeemmeeggaanngg  ppeerraannaann  yyaanngg  

ddoommiinnaann  ddaallaamm  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeerriillaakkuu  bbeerrbbeellaannjjaa  aannaakk--aannaakk..  KKeelluuaarrggaa  

mmeerruuppaakkaann  ddaassaarr  ddaallaamm  ssoossiiaalliissaassii  kkoonnssuummeenn..  PPoollaa  kkoommuunniikkaassii  kkeelluuaarrggaa  

mmeemmppeennggaarruuhhii  bbaaggaaiimmaannaa  sseeoorraanngg  aannaakk  mmeennggaammbbiill  kkeeppuuttuussaann  ddaallaamm  hhaall  

ppeemmbbeelliiaann,,  yyaanngg  mmeenneennttuukkaann  bbaaggaaiimmaannaa  aannaakk  tteerrsseebbuutt  bbeerrppeerriillaakkuu  sseebbaaggaaii  

kkoonnssuummeenn  ddii  mmaassaa  ddeeppaann  ((CCaarruuaannaa  &&  VVaassssaalllloo,,  22000033)),,  yyaaiittuu  ddaappaatt  mmeenneemmppaattkkaann  

sskkaallaa  pprriioorriittaass  tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  bbaarraanngg  aattaauu  ppeemmbbeelliiaann,,  sseetteellaahh  mmeemmaassuukkii  uussiiaa  

rreemmaajjaa  aattaauu  ddeewwaassaa..  PPeerraannaann  kkeelluuaarrggaa  ddiimmaannaa  sseesseeoorraanngg  ddiibbeessaarrkkaann  ddaappaatt  

mmeennggaarraahh  ppaaddaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  ccaarraa  uunnttuukk  

mmeennddaappaattkkaann  kkeeppuuaassaann..  AAddaannyyaa  kkeettiiddaakkppaassttiiaann  ddaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  

ddaappaatt  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aannaakk  yyaanngg  nnaannttiinnyyaa  ddaappaatt  mmeemmbbuuaatt  aannaakk  

mmeemmiilliikkii  ssiiffaatt--ssiiffaatt  yyaanngg  nneeggaattiiff..    
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KKoonnsseepp  uuttaammaa  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  pprroosseess  bbeellaajjaarr  ddaappaatt  

tteerrjjaaddii  ddeennggaann  ccaarraa  mmeennggaammaattii..  AArrttiinnyyaa  pprroosseess  bbeellaajjaarr  ddaarrii  iinnddiivviidduu  aakkaann  tteerrjjaaddii  

ddeennggaann  ccaarraa  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  mmooddeell..  TTeerrkkaaddaanngg  ppeerriillaakkuu  sseesseeoorraanngg  bbiissaa  ttiimmbbuull  

hhaannyyaa  kkaarreennaa  pprroosseess  mmooddeelliinngg  aattaauu  ppeenniirruuaann  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  rreepprroodduukkssii  ppeerriillaakkuu  

yyaanngg  llaannggssuunngg  ddaann  mmeekkaanniiss..  DDaallaamm  kkoonntteekkss  iinnii,,  ppeerriillaakkuu  oorraanngg  ttuuaa  aakkaann  ddiijjaaddiikkaann  

mmooddeell  bbaaggii  aannaakk  uunnttuukk  bbeerrppeerriillaakkuu,,  jjiikkaa  oorraannggttuuaannyyaa  mmeemmppuunnyyaaii  kkaarraakktteerriissttiikk  

sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  mmaakkaa  aannaakknnyyaa  aakkaann  mmeenniirruu  ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt..  

TTeemmuuaann  iinnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  GGwwiinn  eett  aall..  ((22000044))  mmeennggaattaakkaann  

bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  bbeebbeerraappaa  ffaakkttoorr,,  bbaaiikk  iittuu  

ppeennggaarruuhh  ddaallaamm  ddiirrii  iinnddiivviidduu  mmaauuppuunn  kkeelluuaarrggaa..  SSeellaaiinn  iittuu  jjuuggaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  HHiirrsscchhmmaann  ddaann  SStteerrnn  ((11999999))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ppeerriillaakkuu  kkoommppuullssiiff  

ssaannggaatt  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  kkoonnddiissii  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ddiittaannddaaii  ddeennggaann  ppeenngggguunnaaaann  aallkkoohhooll  

aattaauu  nnaarrkkoobbaa,,  kkeekkeerraassaann  ffiissiikk,,  aattaauu  kkoonnfflliikk  eemmoossiioonnaall  sseeppeerrttii  ppeerrcceerraaiiaann  aattaauu  

ppeerrppiissaahhaann..    

SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  mmeennccaarrii  hhaassiill  ppeenngguujjiiaann  ppeennggaarruuhh  ttiiddaakk  llaannggssuunngg..  PPeennggaarruuhh  

ttiiddaakk  llaannggssuunngg  aaddaallaahh  sseejjaauuhhmmaannaa  ppeerraann  vvaarriiaabbeell  eekkssooggeenn  tteerrhhaaddaapp  vvaarriiaabbeell  

eennddooggeenn  yyaanngg  ddiippeerrkkuuaatt  oolleehh  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr..  VVaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  bbeerrmmaakknnaa  jjiikkaa  

ddaappaatt  mmeemmppeerrkkuuaatt  hhuubbuunnggaann  kkeedduuaa  vvaarriiaabbeell  tteerrsseebbuutt..  SSeebbaalliikknnyyaa,,  vvaarriiaabbeell  

mmeeddiiaattoorr  ttiiddaakk  bbeerrmmaakknnaa  jjiikkaa  ffuunnggssiinnyyaa  ttiiddaakk  mmeemmppeerrkkuuaatt  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeedduuaa  

vvaarriiaabbeell  tteerrsseebbuutt..  

HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  ppeennggaarruuhh  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  aannttaarraa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ddiippeerraannttaarraaii  oolleehh  hhaarrggaa  ddiirrii  ddiitteemmuukkaann  ppeennggaarruuhh  

sseebbeessaarr    --00,,112255,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  sseebbeessaarr  --00,,119966,,  ddaann  oolleehh  mmaatteerriiaalliissmmee  ddiitteemmuukkaann  

hhaassiill  sseebbeessaarr  --00,,552200..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  mmaatteerriiaalliissmmee  mmeemmppuunnyyaaii  ssuummbbaannggaann  yyaanngg  

ppaalliinngg  bbeessaarr  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  ddaallaamm  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  dduuaa  vvaarriiaabbeell  llaaiinnnnyyaa..    

PPeerraann  hhaarrggaa  ddiirrii  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  ppaaddaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeemmbbeerriikkaann  nniillaaii  ((ββ  ==  --00,,112255;;  pp  <<  00,,0055)),,  

ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  sseebbeessaarr  22%%..  MMeesskkiippuunn  hhaassiill  tteerrsseebbuutt  lleebbiihh  kkeecciill  ddaarrii  

hhaassiill  uujjii  ppeennggaarruuhh  llaannggssuunngg  ((ββ  ==00,,114433;;  pp  <<  00,,0055)),,  nnaammuunn  tteettaapp  aaddaa  ppeennggaarruuhh..  

AArrttiinnyyaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ttiiddaakk  kkoonndduussiiff  aakkaann  mmeennyyeebbaabbkkaann  rreennddaahhnnyyaa  
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hhaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  ttiinnggggiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  HHaassiill  iinnii  sseejjaallaann  

ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann  PPaallaann  eett  aall..  ((22001111))  sseerrttaa  JJoosshhaannlloooo  ddaann  AAffsshhaarrii  ((22000099))  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  hhaarrggaa  ddiirrii  bbeerrkkoorreellaassii  nneeggaattiiff  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    

iinnddiivviidduu  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  hhaarrggaa  ddiirrii  ttiinnggggii  aakkaann  mmeemmppuunnyyaaii  ssttrraatteeggii  yyaanngg  bbaaiikk  

ddaallaamm  mmeennggaattaassii  ssuuaassaannaa  hhaattii  yyaanngg  nneeggaattiiff,,  sseebbaalliikknnyyaa  iinnddiivviidduu  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  

hhaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  rreennddaahh  aakkaann  mmeellaakkuukkaann  ssuuaattuu  ppeerriillaakkuu  nneeggaattiiff  tteerrmmaassuukk  mmeellaakkuukkaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseebbaaggaaii  uuppaayyaa  mmeennggaattaassii  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiihhaaddaappiinnyyaa..    

PPeerraann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  ppaaddaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeemmbbeerriikkaann  ssuummbbaannggaann  sseebbeessaarr  

((ββ  ==  --00,,119966;;  pp  <<  00,,0055))    ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  sseebbeessaarr  66%%..  AArrttiinnyyaa  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ttiiddaakk  kkoonndduussiiff  aakkaann  mmeennyyeebbaabbkkaann  rreennddaahhnnyyaa  kkoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  

bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  ttiinnggggiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  RReemmaajjaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennddaappaatt  

bbiimmbbiinnggaann  ddaarrii  kkeelluuaarrggaannyyaa    ddaann  hhiidduupp  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddeennggaann  

tteekkaannaann  iiaa  aakkaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  bbeerrppeerriillaakkuu  sseessuuaaii  ddeennggaann  aappaa  yyaanngg  ddiiiinnggiinnkkaannnnyyaa,,  

ddeennggaann  kkaattaa  llaaiinn  kkoonnttrrooll  ddiirriinnyyaa  mmeennjjaaddii  rreennddaahh  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  mmaammppuu  

mmeennggoonnttrrooll  bbeerrbbaaggaaii  ppeerriillaakkuunnyyaa  tteerrmmaassuukk  ddaallaamm  aakkttiivviittaass  bbeerrbbeellaannjjaa..  KKaarreennaa  iittuu  

mmeerreekkaa  mmeennjjaaddii  rreemmaajjaa  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ttiinnggggii..  

PPeerraann  mmaatteerriiaalliissmmee  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  ppaaddaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeemmbbeerriikkaann  ssuummbbaannggaann  sseebbeessaarr  

((ββ  ==  00,,552200;;  pp  <<  00,,0055)),,  ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  sseebbeessaarr  2288%%..  AArrttiinnyyaa  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ttiiddaakk  kkoonndduussiiff  aakkaann  mmeennyyeebbaabbkkaann  ttiinnggggiinnyyaa  mmaatteerriiaalliissmmee  

yyaanngg  bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  ttiinnggggiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  RReemmaajjaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennddaappaatt  

bbiimmbbiinnggaann  ddaarrii  kkeelluuaarrggaannyyaa    ddaann  hhiidduupp  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddeennggaann  

tteekkaannaann  iiaa  aakkaann  mmeennccaarrii  kkeeppuuaassaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ppeerroolleehhaann  ddaann  kkeeppeemmiilliikkaann  

mmaatteerrii  sseebbaaggaaii  ppeellaammppiiaassaann  ddaarrii  kkeeaaddaaaann  kkeelluuaarrggaannyyaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennyyeennaannggkkaann..  

BBeennttuukk  ppeerriillaakkuu  nnyyaattaa  ddaarrii  ssiikkaapp  mmaatteerriiaalliissmmee  iinnii  ddiittuunnjjuukkkkaann  ddaallaamm  aakkttiivviittaass  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ttiinnggggii..  

BBiillaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  hhaassiill  uujjii  ppeennggaarruuhh  llaannggssuunngg,,  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  

vvaarriiaabbeell  kkoonnttrrooll  ddiirrii  mmeemmiilliikkii  sskkoorr  yyaanngg  lleebbiihh  kkeecciill  sseeddaannggkkaann  vvaarriiaabbeell  

mmaatteerriiaalliissmmee  jjuussttrruu  sseebbaalliikknnyyaa..  HHaall  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppeerraann  mmaatteerriiaalliissmmee  mmeennjjaaddii  

ffaakkttoorr  yyaanngg  ppaalliinngg  ddoommiinnaann  ddiibbaannddiinngg  dduuaa  vvaarriiaabbeell  llaaiinnnnyyaa  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  
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ppeerraannttaarraa,,  kkaarreennaa  vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaalliissmmee  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  ppaalliinngg  ddeekkaatt  

ddeennggaann  kkeemmuunnggkkiinnaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  sseeddaannggkkaann  vvaarriiaabbeell  

hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  mmaassiihh    mmeemmeerrlluukkaann  vvaarriiaabbeell  ppeerraannttaarraa  llaaiinn  aaggaarr  

hhuubbuunnggaannnnyyaa  mmeennjjaaddii  lleebbiihh  ttiinnggggii..  AArrttiinnyyaa  mmeesskkiippuunn  ffaakkttoorr  hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  kkoonnttrrooll  

ddiirrii  bbiissaa  mmeennjjaaddii  mmeeddiiaattoorr  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  tteettaappii  mmaassiihh  aaddaa  

ffaakkttoorr  llaaiinn  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrppeerraann  ddaallaamm  mmeemmeeddiiaassii  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  iinnii  tteellaahh  mmeemmppeerrkkuuaatt  hhaassiill  sseebbeelluummnnyyaa  

tteennttaanngg  ppeenngguujjiiaann  mmooddeell  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  

mmaatteerriiaalliissmmee  mmeerruuppaakkaann  vvaarriiaabbeell  yyaanngg  llaannggssuunngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  

TTeemmuuaann  ttaammbbaahhaann  yyaanngg  ddiibbaahhaass  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  yyaaiittuu  tteemmuuaann  tteennttaanngg  

ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  ((llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann))  tteerrhhaaddaapp  mmaatteerriiaalliissmmee  ddaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    HHaassiill  aannaalliissiiss  tteennttaanngg  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  tteerrhhaaddaapp  

mmaatteerriiaalliissmmee  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  

ddaann  ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  hhaall  mmaatteerriiaalliissmmee..  PPeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  

mmaatteerriiaalliissmmeennyyaa  ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  llaakkii--llaakkii  ddeennggaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  

2255,,4411::2277,,4499  ddaann  ppeerreemmppuuaann  jjuuggaa  lleebbiihh  ttiinnggggii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiffnnyyaa  

ddiibbaannddiinnggkkaann  llaakkii--llaakkii  ddeennggaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  sseebbeessaarr  2277,,7700::3311,,6699..  

HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann  sseebbeelluummnnyyaa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann    

FFaabbeerr  ddaann  OO’’QQuuiinnnn  ((11998899)),,  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  uunnttuukk  

mmeennccaarrii  bbaannttuuaann  ddaallaamm  mmeennggaattaassii  mmaassaallaahh  pprriibbaaddiinnyyaa..  SSaallaahh  ssaattuu  yyaanngg  bbiiaassaa  

ddiillaakkuukkaann  aaddaallaahh  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  sseennaaddaa  tteellaahh  ddiitteemmuukkaann  

oolleehh    RRoobbeerrtt  ((22000033))  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  ppeerrhhaattiiaannnnyyaa  lleebbiihh  

tteerrffookkuuss  ppaaddaa  hhaall--hhaall  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ssiimmbbooll  ffiinnaannssiiaall  ddaann  lleebbiihh  

mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ppaaddaa  ppeennaammppiillaann  ffiissiikk  yyaanngg  mmeennaarriikk  jjiikkaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  

llaakkii--llaakkii  sseehhiinnggggaa  mmeerreekkaa  lleebbiihh  bbaannyyaakk  mmeemmeerrlluukkaann  ppeennggeelluuaarraann  mmaatteerrii  uunnttuukk  

kkeebbuuttuuhhaann  ppaakkaaiiaann  ddaann  kkoossmmeettiikk..    

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  hhaammppiirr  ssaammaa  RRoobbeerrttss  ddaann  RRoobbeerrttss  ((22001122))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  

bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  ttiinnggkkaatt  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  aannttaarraa  rreemmaajjaa  ppeerreemmppuuaann  

ddeennggaann  rreemmaajjaa  llaakkii--llaakkii  ddeennggaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  sseebbeessaarr  2288..77::  2255..99..    MMeerreekkaa  

bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  rreemmaajjaa  ppeerreemmppuuaann  mmeerreessppoonn  ssttrreessss  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaarriippaaddaa  
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rreemmaajjaa  llaakkii--llaakkii..  SSeellaannjjuuttnnyyaa  mmeerreekkaappuunn  bbeerraannggggaappaann  bbaahhwwaa  ddaallaamm  mmeennggaattaassii  

ssttrreessss  rreemmaajjaa  ppeerreemmppuuaann  lleebbiihh  bbaannyyaakk  mmeenngggguunnaakkaann  ssttrraatteeggii  dduukkuunnggaann  ssoossiiaall  

sseemmeennttaarraa  rreemmaajjaa  llaakkii--llaakkii  cceennddeerruunngg  mmeennggaammbbiill  bbaaggiiaann  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  ffiissiikk..  

RReemmaajjaa  ppeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  mmeenngggguunnaakkaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  

ssaattuu  bbaaggiiaann  ddaarrii  ssttrraatteeggii  kkooppiinngg  ddaallaamm  mmeeeennyyeelleessaaiikkaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiihhaaddaappiinnyyaa..        

      

FF..  PPeennuuttuupp  

PPeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenneemmuukkaann  ddeetteerrmmiinnaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  tteerrcceerrmmiinn  

ddaallaamm  mmooddeell  tteeoorriittiiss  ddeetteerrmmiinnaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  bbeerrllaannddaasskkaann  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  

ssoossiiaall..  HHaassiill  tteemmuuaann  iinnii  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  mmeemmppuunnyyaaii  

ppootteennssii  mmeennyyeebbaabbkkaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  nnaammuunn  hhaall  tteerrsseebbuutt  tteerrggaannttuunngg  

kkeeppaaddaa  kkoonnddiissii  iinntteerrnnaall  iinnddiivviidduunnyyaa,,  yyaaiittuu  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  

mmaatteerriiaalliissmmee..  PPrroosseess  ddiinnaammiikkaannyyaa  aaddaallaahh  bbeerraawwaall  ddaarrii  mmuunnccuullnnyyaa  ppeerraassaaaann  rreennddaahh  

ddiirrii,,  yyaanngg  ddiiiikkuuttii  ddeennggaann  kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  ddaallaamm  mmeennggoonnttrrooll  ddiirrii,,  tteerrmmaassuukk    

kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  ddaallaamm  mmeennggeennddaalliikkaann  ssiikkaapp  mmaatteerriiaalliissmmee,,  yyaanngg  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  

aakkaann  mmeemmuunnccuullkkaann  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    

PPaaddaa  kkoonntteekkss  ppeemmaahhaammaann  mmooddeell  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiitteemmuukkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseellaaiinn  bbeerrppeennggaarruuhh  llaannggssuunngg  

tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  jjuuggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  

mmeeddiiaattoorr  yyaaiittuu  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  sseerrttaa  mmaatteerriiaalliissmmee..  PPrroosseess  

ddiinnaammiikkaa  ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  tteerrjjaaddii  aaddaallaahh  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  kkoonndduussiiff  aakkaann  

mmeenniinnggkkaattkkaann  hhaarrggaa  ddiirrii..  HHaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii  aakkaann  mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

kkoonnttrrooll  ddiirrii..  KKoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii  aakkaann  mmaammppuu  mmeennggeennddaalliikkaann  ggaayyaa  hhiidduupp  

mmaatteerriiaalliissmmee..  TTiinnggkkaatt  mmaatteerriiaalliissmmee  yyaanngg  rreennddaahh  aakkaann  mmaammppuu  mmeennggeennddaalliikkaann  

rreemmaajjaa  ddaarrii  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

DDiinnaammiikkaa  ppssiikkoollooggii  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  mmeellaalluuii  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall,,  

bbaahhwwaa  kkeelluuaarrggaa  aaddaallaahh  ddaassaarr  tteerrbbeennttuukknnyyaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  kkaarreennaa  

aawwaall  ssoossiiaalliissaassii  kkoonnssuummeenn  bbeerraassaall  ddaarrii  kkeelluuaarrggaa..  KKeelluuaarrggaa  yyaanngg  oorraanngg  ttuuaannyyaa  

bbeerrssttaattuuss  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  aakkaann  mmeennjjaaddii  mmooddeell  uunnttuukk  ddiittiirruu  oolleehh  

rreemmaajjaa..  SSeellaaiinn  iittuu,,  kkeelluuaarrggaa  ((ddaallaamm  hhaall  iinnii  oorraanngg  ttuuaa))  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  
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dduukkuunnggaann  ((aannttaarraa  llaaiinn  kkaassiihh  ssaayyaanngg,,  ppeerrhhaattiiaann))  tteettaappii  mmaallaahh  bbaannyyaakk  mmeemmbbeerriikkaann  

tteekkaannaann  mmaakkaa  aakkaann  mmeennjjaaddii  ppeenngguuaatt  bbaaggii  rreemmaajjaa  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  ddaarrii  kkoonnddiissii  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennyyeennaannggkkaann..  

RReekkoommeennddaassii  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  sseehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  

ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh::  

BBaaggii  pprraakkttiissii  ddii  bbiiddaanngg  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn..  PPeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  ffeennoommeennaa  mmeennaarriikk  ddaallaamm  kkaajjiiaann  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn..  MMeesskkiippuunn  

mmeemmiilliikkii  eeffeekk  nneeggaattiiff  bbaaggii  kkoonnssuummeenn,,  nnaammuunn  hhaall  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ddiiaannggggaapp  

mmeemmppuunnyyaaii  eeffeekk  ppoossiittiiff  ddaallaamm  jjaannggkkaa  wwaakkttuu  yyaanngg  ppeennddeekk  kkaarreennaa  iittuu  mmeennjjaaddii  

ppeennttiinngg  ddaann  mmeennaarriikk  uunnttuukk  ddiicceerrmmaattii  sseeccaarraa  sseekkssaammaa..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  bbiissaa  

mmeennjjaaddii  bbaahhaann  rruujjuukkaann  ddaallaamm  mmeemmbbuuaatt  ssuuaattuu  iinntteerrvveennssii  ppssiikkoollooggiiss  ddaallaamm  

mmeennyyiikkaappii  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeellaaiinn  iittuu  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddaappaatt  

ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddaarrii  nneeggaarraa  llaaiinn,,  sseehhiinnggggaa  bbiissaa  mmeemmbbeerriikkaann  

ggaammbbaarraann  tteennttaanngg  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  kkoonntteekk  bbuuddaayyaa  yyaanngg  

bbeerrbbeeddaa..  

BBaaggii  ppeenneelliittii  sseellaannjjuuttnnyyaa..  DDeennggaann  aaddaannyyaa  bbeerrbbaaggaaii  kkeetteerrbbaattaassaann  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  mmaakkaa  aaddaa  bbeebbeerraappaa  ssaarraann  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  ppaaddaa  ppeenneelliittii  lleebbiihh  

llaannjjuutt  ddaallaamm  uuppaayyaa  uunnttuukk  lleebbiihh  mmeemmaahhaammii  ddaann  uuppaayyaa  pprreevveennttiiff  tteerrhhaaddaapp  ppeerriillaakkuu  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaaiittuu::  

11..  DDeessaaiinn  ppeenneelliittiiaann..  DDeessaaiinn  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ppeenngguujjiiaann  mmooddeell  yyaanngg  

ddaallaamm  pprroosseessnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  bbeebbeerraappaa  kkaallii  mmooddiiffiikkaassii..  KKeettiiddaakk--ccooccookkkkaann  mmooddeell  

ppaaddaa  ttaahhaapp  aawwaall  mmuunnggkkiinn  ssaajjaa  ddiisseebbaabbkkaann  kkaarreennaa  aaddaannyyaa  vvaarriiaabbeell  ppeennttiinngg  llaaiinn  

yyaanngg  ttiiddaakk  ddiimmaassuukkkkaann  ppaaddaa  mmooddeell  iinnii..  KKaarreennaa  iittuu  bbaaggii  ppeenneelliittii  sseellaannjjuuttnnyyaa  

bbiissaa  mmeemmaassuukkkkaann  vvaarriiaabbeell  llaaiinn  sseeppeerrttii  ppoollaa  kkoommuunniikkaassii  kkeelluuaarrggaa  ((aannttaarraa  oorraanngg  

ttuuaa  ddaann  aannaakk)),,  ffaakkttoorr  ssoossiiaall  eekkoonnoommii  ((ppeenngghhaassiillaann  aattaauu  ssttaattuuss  ssoossiiaall  eekkoonnoommii)),,  

jjuuggaa  ffaakkttoorr  ssoossiiaall  sseeppeerrttii  mmeeddiiaa  tteelleevviissii  mmaauuppuunn  iikkllaann  sseerrttaa  ppeerraann  tteemmaann  

sseebbaayyaa  sseebbaaggaaii  ffaakkttoorr  ddeetteerrmmiinnaann  tteerrhhaaddaapp  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

SSeellaaiinn  iittuu,,    bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenngguujjiiaann  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass,,  wwaallaauuppuunn  

iinnssttrruummeenntt  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteellaahh  mmeemmiilliikkii  ttiinnggkkaatt  vvaalliiddttaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass  yyaanngg  

ttiinnggggii  nnaammuunn  mmaassiihh  ddiitteemmuukkaann  aaddaannyyaa  aaiitteemm  yyaanngg  kkooeeffiissiieenn  kkoorreellaassiinnyyaa  kkuurraanngg  

ddaarrii  00,,330000  ddaann  aaddaa  ffaakkttoorr  yyaanngg  nniillaaii  llooaaddiinnggnnyyaa  mmaassiihh  kkuurraanngg  ddaarrii  00,,550000..    



Ringkasan Disertasi 

Model Pembelian Kompulsif Pada Remaja                                                                  Page 22 

 

22..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenngggguunnaakkaann  mmeettooddee  kkuuaannttiittaattiiff,,  sseehhiinnggggaa  mmeemmiilliikkii  

kkeetteerrbbaattaassaann  ddaallaamm  ppeennggggaalliiaann  ddaann  ppeennyyaammppaaiiaann  ddaattaa..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ppeerrlluu  

ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  uunnttuukk  mmeenneelliittii  tteemmaa  iinnii  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  kkuuaalliittaattiiff  ((bbaaiikk  

mmeellaalluuii  oobbsseerrvvaassii,,  wwaawwaannccaarraa,,  mmaauuppuunn  FFGGDD))  aattaauu  ppeennddeekkaattaann  kkuuaannttiittaattiiff  

ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  eekkssppeerriimmeennttaall..  

DDeemmiikkiiaann    ssaarraann    yyaanngg    ddiissaammppaaiikkaann    kkeeppaaddaa    bbeerrbbaaggaaii  ppiihhaakk,,    sseemmooggaa    hhaassiill    

ppeenneelliittiiaann    iinnii    mmeennjjaaddii    sseessuuaattuu    yyaanngg  bbeerrmmaannffaaaatt    bbaaggii    ppeennggeemmbbaannggaann    kkeeiillmmuuaann    

ppssiikkoollooggii  sseeccaarraa  uummuumm  ddaann  ppssiikkoollooggii  kkoonnssuummeenn  sseeccaarraa  kkhhuussuuss,,  jjuuggaa  mmeemmbbeerriikkaann  

ssuummbbaannggssiihh  bbaaggii  ppeennyyeelleessaaiiaann  mmaassaallaahh  pprraakkttiiss  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  rreemmaajjaa..  

  

  

DDaaffttaarr  PPuussttaakkaa  

AAnnddrreeww,,  SS..NN..,,  GGoollddssmmiitthh,,  TT..DD..,,  &&  MMccEEllrrooyy,,  SS..CC..,,  ((22000000))..  TTrreeaattmmeenntt  ooff  bbiinnggee--eeaattiinngg  

ddiissoorrddeerr  wwiitthh  ttooppiirraammaattee::  AA  cclliinniiccaall  ccaassee  sseerriieess..  JJoouurrnnaall  ooff  CClliinniiccaall  

PPssyycchhiiaattrryy,,  6611((55)),,  336688--337722..    

BBaanndduurraa,,  AA..  ((11998855))..  SSoocciiaall  FFoouunnddaattiioonnss  ooff  TThhoouugghhtt  aanndd  AAccttiioonn..  EEnngglleewwoooodd  CClliiffffss,,  

NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPrreennttiiccee--HHaallll..  

BBaanndduurraa,,  AA..  ((11999999))..  MMoorraall  ddiisseennggaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ppeerrppeettrraattiioonn  ooff  iinnhhuummaanniittiieess..  

PPeerrssoonnaalliittyy  &&  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy  RReevviieeww,,  33  ((33)),,  119933––220099..    

BBllaacckk,,  DD..  WW..  ((22000011))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  ddiissoorrddeerr::  ddeeffiinniittiioonn,,  aasssseessssmmeenntt,,  

eeppiiddeemmiioollooggyy  aanndd  cclliinniiccaall  mmaannaaggeemmeenntt..  CCNNSS  DDrruuggss,,  1155((11)),,  1177––2277..  

BBllaacckk,,  DD..  WW..,,  RReeppeerrttiinnggeerr,,  SS..,,  GGaaffffnneeyy,,  GG..  RR..,,  &&  GGaabbeell,,  JJ..  ((11999988))..  FFaammiillyy  hhiissttoorryy  

aanndd  ppssyycchhiiaattrriicc  ccoommoorrbbiiddiittyy  iinn  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  pprreelliimmiinnaarryy  

ffiinnddiinnggss..  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  PPssyycchhiiaattrryy,,  115555((77)),,  996600––996633..  

CCaarruuaannaa,,  AA..  &&  VVaassssaalllloo,,  RR..,,  ((22000033))..  CChhiillddrreenn''ss  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthheeiirr  iinnfflluueennccee  oovveerr  

ppuurrcchhaasseess::  TThhee  rroollee  ooff  ppaarreennttaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaatttteerrnnss..    TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  

CCoonnssuummeerr  MMaarrkkeettiinngg,,  2200((11)),,    5555--6666..    

DD’’AAssttoouuss,,  AA..,,  MMaallttaaiiss,,  JJ..,,  &&  RRoobbeerrggee,,  CC..  ((11999900))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  tteennddeenncciieess  ooff  

aaddoolleesscceenntt  ccoonnssuummeerrss..  AAddvvaanncceess  iinn  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  ,,  1177,,    330066--331122  

DDiittttmmaarr,,  HH..  ((22000055))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  --  aa  ggrroowwiinngg  ccoonncceerrnn??  AAnn  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  

ggeennddeerr,,  aaggee,,  aanndd  eennddoorrsseemmeenntt  ooff  mmaatteerriiaalliissttiicc  vvaalluueess  aass  pprreeddiiccttoorrss..  BBrriittiisshh  

JJoouurrnnaall  ooff  PPssyycchhoollooggyy,,  9966,,  446677––9911..  

http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1999PSPR.pdf
http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1999PSPR.pdf
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DDoottssoonn,,  MM..  JJ..,,  &&  HHyyaatttt,,  EE..  MM..  ((22000055))..  MMaajjoorr  iinnfflluueennccee  ffaaccttoorrss  iinn  cchhiillddrreenn’’ss  

ccoonnssuummeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  MMaarrkkeettiinngg,,  2222((11)),,  3355––4422..  

EEllffhhaagg,,  KK..,,  TTyynneelliiuuss,,  PP..,,  &&    RRaassmmuusssseenn,,  FF..,,  ((22001100))..  SSeellff--EEsstteeeemm  LLiinnkkss  iinn  FFaammiilliieess  

wwiitthh  1122--YYeeaarr--OOlldd  CChhiillddrreenn  aanndd  iinn  SSeeppaarraatteedd  SSppoouusseess..  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  

PPssyycchhoollooggyy..  114444((44))..  334411--335599  

FFaabbeerr,,  RR..  JJ..,,  &&  CChhrriisstteennssoonn,,  GG..  AA..  ((11999966))..  IInn  tthhee  mmoooodd  ttoo  bbuuyy::  DDiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  

mmoooodd  ssttaatteess  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyeerrss  aanndd  ootthheerr  ccoonnssuummeerrss..  

PPssyycchhoollooggyy  &&  MMaarrkkeettiinngg,,  1133((88)),,  880033––881199..  

FFaabbeerr,,  RR..JJ..,,  &&  OO’’gguuiinnnn,,  TT..CC..  ((11999922))..  AA  cclliinniiccaall  ssccrreeeenneerr  ffoorr  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  

JJoouurrnnaall  ooff  ccoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  445599––446699..  

FFaabbeerr,,  RR..  JJ..,,  &&  OO’’GGuuiinnnn,,  TT..  CC..  ((11998899))..  CCllaassssiiffyyiinngg  ccoommppuullssiivvee  ccoonnssuummeerrss::  aaddvvaanncceess  

iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ddiiaaggnnoossttiicc  ttooooll..  AAddvvaanncceess  iinn  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  

1166((11)),,  773388––774444  

FFaayyeezz,,  GG..AA..,,  OOhhaaeerrii,,  JJ..UU..,,    &&  GGaaddoo,,  OO..MM..,,  ((22001100))..  PPrreevvaalleennccee  ooff  pphhyyssiiccaall,,  

ppssyycchhoollooggiiccaall,,  aanndd  sseexxuuaall  aabbuussee  aammoonngg  aa  nnaattiioonnwwiiddee  ssaammppllee  ooff  AArraabb  hhiigghh  

sscchhooooll  ssttuuddeennttss::  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  ffaammiillyy  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  aannxxiieettyy,,  

ddeepprreessssiioonn,,  sseellff--eesstteeeemm,,  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee,,  SSoocciiaall  PPssyycchhiiaattrryy  aanndd  

PPssyycchhiiaattrriicc  EEppiiddeemmiioollooggyy,,  4477((11)),,  5533--6666    

FFeeiisstt,,  JJ..,,  &&  FFeeiisstt,,  GG..JJ..,,  ((22000099))..  TThheeoorriieess  ooff  PPeerrssoonnaalliittyy,,  AAvveennuuee  ooff  AAmmeerriiccaass,,  NNJJ::  

MMcc  GGrraaww  HHiillll    

FFlloouurrii,,  EE..,,  ((22000055))..  AAdduulltt  mmaatteerriiaalliissmmee//ppoossttmmaatteerriiaalliissmmee  aanndd  llaatteerr  mmeennttaall  hheeaalltthh::  

TThhee  rroollee  ooff  sseellff--eeffffiiccaaccyy,,  SSoocciiaall  IInnddiiccaattoorrss  RReesseeaarrcchh  7733((11))..  11--1188  

GGwwiinn,,  CC..  FF..,,  RRoobbeerrttss,,  JJ..  AA..,,  &&  MMaarrttííńńeezz,,  CC..  RR..  ((22000044))..  DDooeess  FFaammiillyy  MMaatttteerr??  FFaammiillyy  

IInnfflluueenncceess  oonn  CCoommppuullssiivvee  BBuuyyiinngg  iinn  MMeexxiiccoo..  MMaarrkkeettiinngg  MMaannaaggeemmeenntt  

JJoouurrnnaall,,  1144((11)),,  4455––6622..  

GGwwiinn,,  CC..  FF..,,  RRoobbeerrttss,,  JJ..  AA..,,  &&  MMaarrttííńńeezz,,  CC..  RR..  ((22000055))..  NNaattuurree  vvss  nnuurrttuurree::  TThhee  rroollee  

ooff  ffaammiillyy  iinn  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  MMaarrkkeettiinngg  MMaannaaggeemmeenntt  JJoouurrnnaall,,  1155,,  9955––

110077..  

HHiirrsscchhmmaann,,  EE..  CC..  ((11999922))..  TThhee  ccoonncciioouussnneessss  ooff  aaddddiiccttiioonn::  ttoowwaarrdd  aa  ggeenneerraall  tthheeoorryy  

ooff  ccoommppuullssiivvee  ccoonnssuummppttiioonn..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  1199,,  115555––117799..  

HHiirrsscchhmmaann,,  EE..  CC..,,  &&  SStteerrnn,,  BB..  BB..  ((11999999))..  TThhee  rroolleess  ooff  eemmoottiioonn  iinn  ccoonnssuummeerr  

rreesseeaarrcchh..  AAddvvaanncceess  iinn  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  2266,,  44––1111..  

HHuurrlloocckk,,  EElliizzaabbeetthh..  BB..  ((22000044))..  PPssiikkoollooggii  PPeerrkkeemmbbaannggaann::  SSuuaattuu  PPeennddeekkaattaann  

SSeeppaannjjaanngg  RReennttaanngg  KKeehhiidduuppaann..  JJaakkaarrttaa::  PPeenneerrbbiitt  EErrllaannggggaa..  
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JJoohhnnssoonn,,  TT..  WW..  &&  TTrraauuttmmaannnn--AAttttmmaann..  JJ..  ((22000099))..  CCoommppuullssiivvee  ccoonnssuummppttiioonn  

bbeehhaavviioouurrss::  iinnvveessttiiggaattiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  bbiinnggee  eeaattiinngg,,  ccoommppuullssiivvee  

ccllootthhiinngg  bbuuyyiinngg  aanndd  ffaasshhiioonn  oorriieennttaattiioonn..  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  

SSttuuddiieess,,  3333,,  226677--227733..  

JJoosshhaannlloooo,,  MM..  &&  AAffsshhaarrii,,  SS..  ((22001111))..  BBiigg  ffiivvee  ppeerrssoonnaalliittyy  ttrraaiittss  aanndd  sseellff  eesstteeeemm  aass  

pprreeddiiccttoorrss  ooff  lliiffee  ssaattiissffaaccttiioonn  iinn  IIrraanniiaann  MMuusslliimm  UUnniivveerrssiittyy  SSttuuddeennttss,,    

JJoouurrnnaall  ooff  HHaappppiinneessss  SSttuuddiieess  1122  ((11)),,  110055--111133.. 

LLeejjooyyeeuuxx,,  MM..,,  &&  WWeeiinnsstteeiinn,,  AA..  ((22001100))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  TThhee  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  

ooff  DDrruugg  aanndd  AAllccoohhooll  AAbbuussee,,  3366((55)),,  224488––225533..  

MMccEEllrrooyy,,  SS..  LL..,,  KKeecckk,,  PP..  EE..,,  PPooppee,,  HH..  GG..,,  SSmmiitthh,,  JJ..  MM..,,  &&  SSttrraakkoowwsskkii,,  SS..  MM..  ((11999944))..  

CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  aa  rreeppoorrtt  ooff  2200  ccaasseess..  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  CClliinniiccaall  PPssyycchhiiaattrryy,,  

5555((66)),,  224422––224488..  

MMoowweenn,,  JJ..  CC..,,  &&  SSppeeaarrss,,  NN..  ((11999999))..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  aammoonngg  

ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss::  AA  hhiieerraarrcchhiiccaall  aapppprrooaacchh..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  

PPssyycchhoollooggyy,,  88((44)),,  440077––443300..    

OO’’GGuuiinnnn,,  TT..  CC..,,  &&  FFaabbeerr,,  RR..  JJ..  ((11998899))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  AA  pphheennoommeennoollooggiiccaall  

eexxpplloorraattiioonn..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  114477––115577..  

PPaallaann,,  KK..  MM..,,  MMoorrrrooww,,  PP..  CC..,,  TTrraapppp,,  AA..,,  &&  BBllaacckkbbuurrnn,,  VV..  ((22001111))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  

bbeehhaavviioorr  iinn  ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss::  TThhee  mmeeddiiaattiinngg  rroollee  ooff  ccrreeddiitt  ccaarrdd  mmiissuussee..  TThhee  

JJoouurrnnaall  ooff  MMaarrkkeettiinngg  TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee,,  1199((11)),,  8811––9966..  

RRiinnddfflleeiisscchh,,  AA..,,  BBuurrrroouugghhss,,  JJ..  EE..,,  &&  DDeennttoonn,,  FF..  ((11999977))..  FFaammiillyy  SSttrruuccttuurree,,  

MMaatteerriiaalliissmmee,,  aanndd  CCoommppuullssiivvee  CCoonnssuummppttiioonn..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  

RReesseeaarrcchh,,  2233((44)),,  331122––332255..    

RRoobbeerrttss,,  JJ..  AA..  ((11999988))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  aammoonngg  ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss::  AAnn  iinnvveessttiiggaattiioonn  

ooff  iittss  aanntteecceeddeennttss,,  ccoonnsseeqquueenncceess,,  aanndd  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  ppuubblliicc  ppoolliiccyy..  TThhee  

JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  AAffffaaiirrss,,  3322((22)),,  229955––331199..  

RRoobbeerrttss,,  JJ..  AA..,,  GGwwiinn,,  CC..  FF..,,  &&  MMaarrttííńńeezz,,  CC..  RR..  ((22000044))..  TThhee  IInnfflluueennccee  ooff  FFaammiillyy  

SSttrruuccttuurree  oonn  CCoonnssuummeerr  BBeehhaavviioorr::  AA  RRee--IInnqquuiirryy  aanndd  EExxtteennssiioonn  ooff  RRiinnddfflleeiisscchh  

EEtt  aall..  ((11999977))  iinn  MMeexxiiccoo..  JJoouurrnnaall  ooff  MMaarrkkeettiinngg  TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee,,  1122((11)),,  

6611––7799..    

RRoobbeerrttss,,  JJ..  AA..,,  &&  PPiirroogg,,  SS..  FF..  ((22000044))..  PPeerrssoonnaall  ggooaallss  aanndd  tthheeiirr  rroollee  iinn  ccoonnssuummeerr  

bbeehhaavviioorr::  TThhee  ccaassee  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  JJoouurrnnaall  ooff  MMaarrkkeettiinngg  TThheeoorryy  aanndd  

PPrraaccttiiccee,,  1122((33)),,  6611––7733..    

RRoobbeerrttss,,  JJ..  AA..,,  &&    RRoobbeerrttss,,  CC..  ((22001122))..  YYoouunngg  CCoonnssuummeerrss,,  1133((22)),,  111133--112233..  

SSoolloommoonn,,  MM..  RR..  ((22000022))..  CCoonnssuummeerr  bbeehhaavviioorr..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPrreennttiiccee  HHaallll..  
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VVaalleennccee,,  GG..,,  DD’’  AAssttoouuss,,  AA..,,  &&  FFoorrttiieerr,,  LL..  ((11998888))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  CCoonncceepptt  aanndd  

mmeeaassuurreemmeenntt..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  PPoolliiccyy,,  1111((44)),,  441199––443333..  

YYuurrcchhiissiinn,,  JJ..  &&  JJoohhnnssoonn,,  KK..KK..,,  ((22000044))..  CCoommppuullssiivvee  BBuuyyiinngg  BBeehhaavviioorr  aanndd  IIttss  

RReellaattiioonnsshhiipp  ttoo  PPeerrcceeiivveedd  SSoocciiaall  SSttaattuuss  AAssssoocciiaatteedd  wwiitthh  BBuuyyiinngg,,  

MMaatteerriiaalliissmmee,,  SSeellff--EEsstteeeemm,,  aanndd  AAppppaarreell--PPrroodduucctt  IInnvvoollvveemmeenntt,,  FFaammiillyy  aanndd  

CCoonnssuummeerr  SScciieenncceess  RReesseeaarrcchh  JJoouurrnnaall,,  3322((33))..  229911--331144  

  


