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AAbbssttrraakk  

  

TTuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenngguujjii  kkeesseessuuaaiiaann  aannttaarraa  mmooddeell  tteeoorriittiiss  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  ddeennggaann  ddaattaa  eemmppiirriissnnyyaa,,  bbeerrddaassaarrkkaann  tteeoorrii  

bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..  MMooddeell  yyaanngg  ddiiuujjii  bbeerruuppaa  ppeennggaarruuhh  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  yyaaiittuu  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ssttrreessoorr  ddaallaamm  

kkeelluuaarrggaa,,  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ddiimmeeddiiaassii  oolleehh  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  

yyaaiittuu  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee..  

SSuubbjjeekk  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  rreemmaajjaa  yyaanngg  bbeerrssttaattuuss  sseebbaaggaaii    

mmaahhaassiisswwaa  SS11  sseebbaannyyaakk  337700  oorraanngg  yyaanngg  ddiiaammbbiill  ddaarrii  33  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  ddii  kkoottaa  

MMaallaanngg..  MMeettooddee  ppeenngguummppuullaann  ddaattaa  mmeenngggguunnaakkaann  sskkaallaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

((αα  ==  00,,884488)),,  sskkaallaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ((αα  ==  00,,887711)),,  sskkaallaa  hhaarrggaa  ddiirrii  ((αα  ==  00,,776666)),,  

sskkaallaa  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ((αα  ==  00,,774422)),,  sseerrttaa  sskkaallaa  mmaatteerriiaalliissmmee        ((αα  ==  00,,882222))..  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  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  kkoonndduussiiff  bbeerrppeennggaarruuhh  

tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  hhaarrggaa  ddiirrii  rreemmaajjaa..  HHaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  ttiinnggggii  

mmeemmppeennggaarruuhhii  kkeemmaammppuuaann  rreemmaajjaa  ddaallaamm  mmeennggoonnttrrooll  ddiirrii..  KKoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  

ttiinnggggii  mmaammppuu  mmeennggeennddaalliikkaann  rreemmaajjaa  ddaarrii  ggaayyaa  hhiidduupp  mmaatteerriiaalliissmmee..  

MMaatteerriiaalliissmmee  yyaanngg  rreennddaahh  mmaammppuu  mmeenngguurraannggii  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

HHaassiill  aannaalliissiiss  ttaammbbaahhaann  mmeenneemmuukkaann  hhaassiill  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  mmeemmiilliikkii  sskkoorr  

yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell  mmaatteerriiaalliissmmee  ddaann  vvaarriiaabbeell  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

KKaattaa  kkuunnccii::  PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  

mmaatteerriiaalliissmm..  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

AAbbssttrraacctt  

  

TThhiiss  ssttuuddyy  eexxaammiinneess  tthhee  ffiitt  ooff  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  

wwiitthh  eemmppiirriiccaall  ddaattaa  oonn  aaddoolleesscceenntt  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  TThhee  mmooddeell  wwaass  tteesstteedd  iinn  

tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  ffaammiillyy  eennvviirroonnmmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ffaammiillyy  ssuuppppoorrtt  aanndd  

ssttrreessssoorrss  iinn  tthhee  ffaammiillyy  ttoo  tthhee  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  mmeeddiiaatteedd  bbyy  tthhee  vvaarriiaabbllee  sseellff--

eesstteeeemm,,  sseellff--ccoonnttrrooll,,  aanndd  mmaatteerriiaalliissmm..  TThhee  ssoocciiaall  lleeaarrnniinngg  tthheeoorryy  uusseedd  ttoo  

uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  
TThhee  ssuubbjjeeccttss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  aarree  337700  ssttuuddeennttss  ffrroomm  tthhrreeee  uunniivveerrssiittiieess  iinn  tthhee  

cciittyy  ooff  MMaallaanngg..  MMeetthhooddss  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  uussiinngg  tthhee  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  ssccaallee,,  

ffaammiillyy  eennvviirroonnmmeenntt  ssccaallee,,  tthhee  ssccaallee  ooff  sseellff--eesstteeeemm,,  sseellff--ccoonnttrrooll  ssccaallee,,  aanndd  tthhee  

ssccaallee  ooff  mmaatteerriiaalliissmm..  DDaattaa  wweerree  aannaallyyzzeedd  bbyy  SSttrruuccttuurraall  EEqquuaattiioonn  MMooddeell  ((SSEEMM))..

  TThhee  aannaallyyssiiss  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  mmooddeell  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  iinn  

aaddoolleesscceennttss  mmeeeett  tthhee  ccrriitteerriiaa  ooff  ggooooddnneessss  ooff  ffiitt,,  iiee  cchhii  --  ssqquuaarreedd  vvaalluuee  ooff  

119999..110000  wwiitthh  pp  <<  00..0055;;  CCFFII  vvaalluuee  ooff  00..991144;;  GGFFII  vvaalluuee  ooff  00..992299  ,,  aanndd  tthhee  RRMMSSEEAA  

vvaalluuee  ooff  00..006688  ((≤≤  00..880000))..  TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  ffoouunndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  

ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  ssoocciiaall  lleeaarrnniinngg  tthheeoorryy  ooccccuurrss  tthhrroouugghh  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceessss::  aa  ccoonndduucciivvee  ffaammiillyy  eennvviirroonnmmeenntt  aaffffeecctt  tthhee  lleevveell  ooff  sseellff--

eesstteeeemm..  HHiigghh  sseellff--eesstteeeemm  aaffffeecctt  tthhee  ssuubbjjeecctt''ss  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonnttrrooll  tthheemmsseellvveess..  HHiigghh  

sseellff--ccoonnttrrooll  ccaappaabbllee  ooff  ccoonnttrroolllliinngg  ooff  mmaatteerriiaalliissmm..    LLooww  mmaatteerriiaalliissmm  wweerree  aabbllee  ttoo  

rreedduuccee  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  RReessuullttss  ooff  aaddddiittiioonnaall  aannaallyyzzeess  

ffoouunndd  rreessuullttss  tthhaatt  wwoommeenn  hhaadd  hhiigghheerr  ssccoorreess  tthhaann  mmeenn  oonn  mmaatteerriiaalliissmm  vvaarriiaabbllee    

aanndd  tthhee  vvaarriiaabbllee  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  ddiissoorrddeerr  ..  
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mmaatteerriiaalliissmm  
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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

    

  

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))..  

PPeemmbbeelliiaann  ttaannppaa  ppeerreennccaannaaaann  ddiisseebbuutt  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  iimmppuullssiiff  ((BBllaacckkwweellll,,  

MMiinniiaarrdd,,  &&  EEnnggeell,,  22000066))..  EEnnggeell  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ppaaddaa  ppeemmbbeelliiaann  iimmppuullssiiff,,  

kkoonnssuummeenn  mmeemmiilliikkii  ppeerraassaaaann  yyaanngg  kkuuaatt  ddaann  ppoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  pprroodduukk,,  hhiinnggggaa  

aakkhhiirrnnyyaa  kkoonnssuummeenn  mmeemmuuttuusskkaann  uunnttuukk  mmeemmbbeellii,,  ttaannppaa  mmeemmiikkiirrkkaannnnyyaa  tteerrlleebbiihh  

ddaahhuulluu,,  ddaann  ttaannppaa  mmeemmppeerrhhiittuunnggkkaann  kkoonnsseekkuueennssii  yyaanngg  ddiippeerroolleehhnnyyaa..  

VVeerrppllaannkkeenn  ddaann  HHeerraabbaaddii  ((22000011))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  vvaarriiaabbeell--vvaarriiaabbeell  yyaanngg  

aaddaa  ddaallaamm  lliinnggkkuunnggaann  bbeellaannjjaa  sseeppeerrttii  kkeemmaassaann  pprroodduukk,,  ccaarraa  pprroodduukk  ddiittaammppiillkkaann,,  

aarroommaa  mmaakkaannaann,,  wwaarrnnaa--wwaarrnnaa  yyaanngg  mmeennaarriikk  sseerrttaa  mmuussiikk  yyaanngg  mmeennyyeennaannggkkaann  ddaappaatt  

mmeenniimmbbuullkkaann  mmoottiiff  ppeemmbbeelliiaann  aattaauu  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  kkeeaaddaaaann  ssuuaassaannaa  hhaattii  yyaanngg  

ppoossiittiiff..  BBeerrddaassaarrkkaann  ppeenneelliittiiaann  HHeerraabbaaddii,,  ddiippeerrkkiirraakkaann  6655%%  kkeeppuuttuussaann  ppeemmbbeelliiaann  ddii  

sseelluurruuhh  ssuuppeerrmmaarrkkeett  ddii  llaakkuukkaann  ddii  ddaallaamm  ttookkoo,,  ddaann  lleebbiihh  ddaarrii  5500%%  mmeerruuppaakkaann  

ppeemmbbeelliiaann  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiirreennccaannaakkaann  sseebbeelluummnnyyaa..  HHaassiill  tteerrsseebbuutt  ddiidduukkuunngg  oolleehh  

ppeennddaappaatt  BBeeaattttyy  ddaann  FFeerrrreell  ((11999988))  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkoonnssuummeenn  yyaanngg  

mmeellaakkuukkaann  wwiinnddooww  sshhooppppiinngg  ddaappaatt  mmeenniimmbbuullkkaann  ssuuaassaannaa  hhaattii  ppoossiittiiff  ddaann  ddoorroonnggaann  

uunnttuukk  mmeemmbbeellii..  KKeedduuaannyyaa  ddaappaatt  mmeemmppeennggaarruuhhii  eevvaalluuaassii  mmeennyyeelluurruuhh  ppaaddaa  pprroodduukk  
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sseehhiinnggggaa  sseerriinnggkkaallii  mmeemmbbuuaatt  kkoonnssuummeenn  mmeemmbbeellii  pprroodduukk  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  ttiiddaakk  

ddiirreennccaannaakkaann..  HHaall  iinnii  ddaappaatt  tteerrjjaaddii  kkaarreennaa  ssuuaassaannaa  hhaattii  yyaanngg  ppoossiittiiff  mmeenniimmbbuullkkaann  

ppeenngghhaarrggaaaann  yyaanngg  ppoossiittiiff  ppaaddaa  ddiirriinnyyaa  sseennddiirrii,,  sseehhiinnggggaa  sseeoollaahh--oollaahh  mmeerreekkaa  

mmeemmppuunnyyaaii  kkeebbeebbaassaann  uunnttuukk  bbeerrttiinnddaakk  aattaauu  bbeerrppeerriillaakkuu  tteerruuttaammaa  uunnttuukk  

mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ssuuaassaannaa  hhaattii  yyaanngg  ppoossiittiiff  tteerrsseebbuutt..  AAkkiibbaattnnyyaa,,  eevvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  

ssuuaattuu  pprroodduukk  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ppoossiittiiff,,  ddaann  bbiillaa  kkoonnttrrooll  ddiirriinnyyaa  rreennddaahh,,  mmaakkaa  kkoonnssuummeenn  

aakkaann  mmeemmbbeellii  pprroodduukk  tteerrsseebbuutt,,  mmeesskkiippuunn  sseebbeelluummnnyyaa  ttiiddaakk  ddiirreennccaannaakkaann..  BBiillaa  

ppeemmbbeelliiaann  iimmppuullssiiff  tteerrsseebbuutt  ddiillaakkuukkaann  bbeerruullaanngg--uullaanngg,,  llaammbbaatt  llaauunn  ttiiddaakk  hhaannyyaa  

sseekkeeddaarr  ppeemmbbeelliiaann  iimmppuullssiiff  ttaappii  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

PPeennddaappaatt  yyaanngg  hhaammppiirr  ssaammaa  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  SSoolloommoonn  ((22001111))  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann,,  bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  ppeenngguullaannggaann  yyaanngg  

sseerriinngg  bbeerrlleebbiihhaann  ddaallaamm  bbeerrbbeellaannjjaa  yyaanngg  ddiikkaarreennaakkaann  oolleehh  rraassaa  kkeettaaggiihhaann,,  tteerrtteekkaann  

aattaauu  rraassaa  bboossaann..  SSeemmeennttaarraa  iittuu  BBllaacckk  ((22000011))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

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

yyaanngg  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  ppeemmbbeellaannjjaaaann  ddaann  ppeennggeelluuaarraann,,  yyaanngg  kkoonnsseekkuueennssiinnyyaa  

bbeerrssiiffaatt  mmeerruuggiikkaann..  PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  jjuuggaa  ddiiddeeffiinniissiikkaann  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  kkoonnddiissii  

kkrroonniiss,,  ddiimmaannaa  sseesseeoorraanngg  mmeellaakkuukkaann  aakkttiivviittaass  ppeemmbbeelliiaann  bbeerruullaanngg  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  ddaarrii  

aaddaannyyaa  ppeerriissttiiwwaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennyyeennaannggkkaann  aattaauu  aakkiibbaatt  aaddaannyyaa  ppeerraassaaaann  yyaanngg  

nneeggaattiiff  ((FFaabbeerr  &&  OO’’GGuuiinnnn,,  11998899))..    

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  ffeennoommeennaa  ppssiikkooeekkoonnoommiikk  yyaanngg  bbaannyyaakk  

mmeellaannddaa  kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt  tteerruuttaammaa  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddii  ppeerrkkoottaaaann..  PPeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  mmeerruuppaakkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  ppeennttiinngg  bbaaiikk  bbaaggii  ppeemmaassaarr  mmaauuppuunn  bbaaggii  

kkoonnssuummeenn,,  kkaarreennaa  bbeerrppeennggaarruuhh  nneeggaattiiff  ppaaddaa  kkoonnssuummeenn  sseennddiirrii  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass  

((GGwwiinn,,  RRoobbeerrttss,,  &&  MMaarrttííńńeezz,,  22000055))..  KKaajjiiaann  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeennjjaaddii  

sseessuuaattuu  yyaanngg  ssaannggaatt  mmeennaarriikk  ddaann  ppeennttiinngg  uunnttuukk  ddiillaakkuukkaann  mmeennggiinnggaatt  aaddaannyyaa  

bbeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa,,  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeemmiilliikkii  
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kkoonnsseekkuueennssii  jjaannggkkaa  ppeennddeekk  ddaann  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg  ((WWoorrkkmmaann,,  22001100))..  WWaallaauuppuunn  

kkoonnsseekkuueennssii  ppaaddaa  jjaannggkkaa  ppeennddeekk  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff  bbaaggii  iinnddiivviidduu  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  ttaappii  

ppaaddaa  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg  aakkaann  mmeennggaakkiibbaattkkaann  kkeerruuggiiaann  yyaanngg  ssaannggaatt  bbeessaarr  bbaaiikk  bbaaggii  

iinnddiivviidduu  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  mmaauuppuunn  bbaaggii  mmaassyyaarraakkaatt..  

KKoonnsseekkuueennssii  jjaannggkkaa  ppeennddeekk  bbeennttuukknnyyaa  ddaappaatt  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff  sseeppeerrttii  

ppeenngguurraannggaann  ssttrreess  ddaann  kkeetteeggaannggaann  ((RRiinnddfflleeiisscchh,,  BBuurrrroouugghhss,,  &&  DDeennttoonn,,  11999977)),,  

ppeenniinnggkkaattaann  kkoonnsseepp  ddiirrii  ((FFaabbeerr  &&  CChhrriisstteennssoonn,,  11999966))  sseerrttaa  ppeenniinnggkkaattaann  ddaallaamm  

hhuubbuunnggaann  iinntteerrppeerrssoonnaall  ((FFaabbeerr  &&  OO’’gguuiinnnn,,  11999922))..  SSeeddaannggkkaann  kkoonnsseekkuueennssii  jjaannggkkaa  

ppaannjjaanngg,,  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  hhaall  yyaanngg  mmeerruuggiikkaann,,  bbaaiikk  ddaallaamm  bbiiddaanngg  eekkoonnoommii  

mmaauuppuunn  ppssiikkoollooggiiss  sseeppeerrttii  ttiinnggggiinnyyaa  ttuunnggggaakkaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt,,  bbeebbaann  hhuuttaanngg  pprriibbaaddii  

yyaanngg  bbeerrlleebbiihhaann,,  rreennddaahhnnyyaa  ttaabbuunnggaann,,  tteerrjjeerraatt  kkaassuuss  hhuukkuumm,,  mmuunnccuullnnyyaa  ppeerraassaaaann  

rreennddaahh  ddiirrii,,  rraassaa  bbeerrssaallaahh,,  ddeepprreessii,,  cceemmaass,,  ffrruussttaassii  sseerrttaa  mmuunnccuullnnyyaa  kkoonnfflliikk  

iinntteerrppeerrssoonnaall  ((RRoobbeerrttss,,  11999988))..  BBaahhkkaann  aakkiibbaatt  jjuummllaahh  hhuuttaanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrkkeennddaallii  

yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff,,  mmeennyyeebbaabbkkaann  kkrreeddiittoorr  ddaappaatt  tteerrppeennggaarruuhh  oolleehh  

ppeerriillaakkuu  ppaassaarr  nnoorrmmaall  ((WWoorrkkmmaann,,  22001100))..  

SSuurrvveeii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  FFaabbeerr  ddaann  OO’’GGuuiinnnn,,  ((11999922))  mmeenneemmuukkaann  tteerrddaappaatt  sseekkiittaarr  

88%%  ddaarrii  ppeenndduudduukk  yyaanngg  aaddaa  ssaaaatt  iinnii  aaddaallaahh  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff..  PPeenneelliittiiaann  llaaiinn  

mmeellaappoorrkkaann  aaddaannyyaa  ppeenniinnggkkaattaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeennjjaaddii  88,,11%%  ddaarrii  ppooppuullaassii  

yyaanngg  bbeerruussiiaa  aannttaarraa  1188  ssaammppaaii  3300  ttaahhuunn,,  ddaann  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  aaddaallaahh  ppeerreemmppuuaann  

((BBllaacckk,,  11999966))..  HHaassiill  ssuurrvveeii  HHaassssaayy  ddaann  SSmmiitthh  ((11999966))  mmeennuunnjjuukkkkaann  aaddaannyyaa  

ppeenniinnggkkaattaann  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  ddaarrii  1122%%  nnaaiikk  mmeennjjaaddii  1166%%..  DDeemmiikkiiaann  jjuuggaa  ssuurrvveeii  

tteerrhhaaddaapp  ppeenngggguunnaa  tteelleeppoonn  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  aaccaakk  oolleehh  KKoorraann,,  AAbboouujjaaoouuddee,,  

LLaarrggee  ddaann  SSeerrppee  ((22000066)),,  tteerrhhaaddaapp  22..551133  oorraanngg  ddeewwaassaa  ddii  AAmmeerriikkaa  SSeerriikkaatt  yyaanngg  

hhaassiillnnyyaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  aaddaa  sseebbaannyyaakk  55,,88%%  oorraanngg  yyaanngg  mmeennggaallaammii  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  SSttuuddii  tteerrbbaarruu  bbeerrddaassaarrkkaann  ssuurrvveeii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  MMuueelllleerr,,  eett  aall..  ((22001111)),,  

mmeellaappoorrkkaann  bbaahhwwaa  55,,88%%  ddaarrii  ppeenndduudduukk  ddii  AAmmeerriikkaa  ddaann  77%%  ppeenndduudduukk  ddii  JJeerrmmaann  
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aaddaallaahh  tteerrmmaassuukk  ppaaddaa  kkaatteeggoorrii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff,,  sseeddaannggkkaann  hhaassiill  ssuurrvveeii  

sseebbeelluummnnyyaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  ttiinnggkkaatt  pprreevvaalleennssii  sseebbeessaarr  88%%  ddii  AAuussttrriiaa..  AAnnggkkaa--aannggkkaa  

tteerrsseebbuutt  mmeennuunnjjuukkkkaann  aaddaannyyaa  kkeecceennddeerruunnggaann  ppeenniinnggkkaattaann  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff,,  

tteerruuttaammaa  ddii  nneeggaarraa--nneeggaarraa  mmaajjuu..  BBaahhkkaann  mmeennuurruutt  ppeenneelliittiiaann  DDiittttmmaarr  ((22000055))  sseekkiittaarr  11  

ssaammppaaii  1100%%  oorraanngg  ddeewwaassaa  ddii  nneeggaarraa--nneeggaarraa  mmaajjuu  ddiikkllaassiiffiikkaassiikkaann  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellii  

kkoommppuullssiiff..  TTiiddaakk  tteerrkkeeccuuaallii  nneeggaarraa--nneeggaarraa  ddii  AAssiiaa,,  sseeppeerrttii  ppeenneelliittiiaann  ddii  CChhiinnaa  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  1199%%  ddaarrii  jjuummllaahh  rreessppoonnddeenn  aaddaallaahh  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff,,  sseerrttaa  ddii  

TThhaaiillaanndd  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  2255%%  ddaarrii  jjuummllaahh  rreessppooddeenn  aaddaallaahh  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssii..  

SSaaaatt  iinnii  ddii  IInnddoonneessiiaa,,  bbeelluumm  ddiikkeettaahhuuii  sseeccaarraa  ppaassttii  jjuummllaahh  kkoonnssuummeenn  yyaanngg  

mmeennggaallaammii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  ffeennoommeennaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddii  

IInnddoonneessiiaa  ttiiddaakk  bbiissaa  ddiihhiinnddaarrii  aappaallaaggii  bbiillaa  ddiidduukkuunngg  ddeennggaann  kkoonnddiissii  ppeerreekkoonnoommiiaann  

IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  ppeessaatt..  PPeerrttuummbbuuhhaann  eekkoonnoommii  IInnddoonneessiiaa  mmeemmaanngg  

sseemmppaatt  tteerrppuurruukk  aakkiibbaatt  kkrriissiiss  mmoonneetteerr  ppaaddaa  ttaahhuunn  11999977..  PPeennddaappaattaann  ppeerr  kkaappiittaa  

IInnddoonneessiiaa  sseemmppaatt  ttuurruunn  ddaarrii  UUSS$$  990000  ppaaddaa  ttaahhuunn  11999966  mmeennjjaaddii  UUSS$$  227755  ppaaddaa  ttaahhuunn  

22000011..  NNaammuunn  ppeenniinnggkkaattaann  ddaayyaa  bbeellii  mmuullaaii  mmeennjjaaddii  jjeellaass  llaaggii  sseejjaakk  aakkhhiirr  ttaahhuunn  11999999..  

SSaaaatt  iinnii  ddiippeerrkkiirraakkaann  eemmppaatt  ppuulluuhh  jjuuttaa  ((2200%%  ppaaddaa  ttoottaall  ppooppuullaassii  lleebbiihh  ddaarrii  220000  jjuuttaa))  

kkoonnssuummeenn  kkeellaass  mmeenneennggaahh  ddaann  aattaass  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenniikkmmaattii  bbeellaannjjaa,,  mmeellaammppaauuii  

jjuummllaahh  kkoonnssuummeenn  ppaaddaa  ttaahhuunn--ttaahhuunn  sseebbeelluummnnyyaa..  HHaall  iinnii  ddiittuunnjjuukkkkaann  ddeennggaann  ttiinnggkkaatt  

kkoonnssuummssii  IInnddoonneessiiaa  ppaaddaa  ttrraannssaakkssii  rriitteell  sseebbeessaarr  33,,44  mmiilliiaarr  UUSSDD  ppaaddaa  ttaahhuunn  22000011,,  aattaauu  

1100%%  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaarrii  ttaahhuunn  11999977  ((BBPPSS,,  22000000))..  

BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddii  IInnddoonneessiiaa  ssuuddaahh  

ddiillaakkuukkaann  ttaappii  lleebbiihh  ppaaddaa  uuppaayyaa  uunnttuukk  mmeennccaarrii  ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  ttiimmbbuullnnyyaa  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeeppeerrttii  ppeenneelliittiiaann  ppaaddaa  mmaahhaassiisswwaa  yyaanngg  bbeerruussiiaa  aannttaarraa  1188--2244  

ttaahhuunn  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  SSoolliihhaa  ((22001100))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ppeenneerriimmaaaann  ddiirrii  

bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeellaaiinn  iittuu  ppeenneelliittiiaann  NNaaoommii  ddaann  MMaayyaassaarrii  

((22001100))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  
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ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa..  PPeenneelliittiiaann  llaaiinnnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  SSuummaarrttoo,,  SSuubbrroottoo  

ddaann  AArriiaannttoo  ((22001111))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ppeenngggguunnaaaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt  bbeerrppeennggaarruuhh  

tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  bbeerrkkoorreellaassii  ddeennggaann  

kkeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk  ggaaggaall  mmeemmbbaayyaarr  kkrreeddiitt..    

IIssttiillaahh  PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppeerrttaammaa  kkaallii  ddiijjeellaasskkaann  sseeccaarraa  kklliinniiss  ppaaddaa  aawwaall  

aabbaadd  2200  oolleehh  BBlleeuulleerr  ddaann  KKrraaeeppeelliinn,,  ddaallaamm  sseebbuuaahh  bbuukkuu  tteekkss  yyaanngg  mmeerreekkaa  ttuulliiss..  

SSeemmeennjjaakk  iittuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  tteellaahh  mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  ppaarraa  ppeenneelliittii  ppeerriillaakkuu  

kkoonnssuummeenn  sseeppeerrttii  FFaabbeerr  ddaann  OO’’GGuuiinnnn  ((11998899));;  EElllliioott  ((11999944));;  VVaalleennccee,,  dd’’AAssttoouuss  ddaann  

FFoorrttiieerr  ((11998888));;  sseerrttaa  SScchheerrhhoorrnn  ((11999900))..  SSeellaaiinn  iittuu  mmaassaallaahh  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  jjuuggaa  

mmeennjjaaddii  ppeerrhhaattiiaann  ppaarraa  aahhllii  ddii  bbiiddaanngg  ppssiikkooaannaalliiss  sseeppeerrttii  KKrruueeggeerr  ((11998888));;  LLaawwrreennccee  

((11999900));;  ddaann  WWiinneessttiinnee  ((11998855))..  MMiinnaatt  tteerrhhaaddaapp  kkaajjiiaann  mmeennggeennaaii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

sseemmaakkiinn  bbeerrkkeemmbbaanngg  sseejjaakk  aawwaall  ttaahhuunn  11999900--aann,,  yyaakknnii  kkeettiikkaa  kkaassuuss--kkaassuuss  kklliinniiss  ddaarrii  

ttiiggaa  kkeelloommppookk  ppeenneelliittiiaann  iinnddeeppeennddeenn  mmuunnccuull  yyaaiittuu  ppeenneelliittiiaann  MMccEEllrrooyy,,    KKeecckk  ddaann  PPooppee  

((11999944))  yyaanngg  mmeellaappoorrkkaann  aaddaannyyaa  2200  kkaassuuss  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  jjuurrnnaall  ppssiikkoollooggii  

kklliinniiss..  PPeenneelliittiiaann  CChhrriisstteennssoonn,,  FFaabbeerr,,  ddaann  MMiittcchheellll  ((11999944))  mmeennggggaammbbaarrkkaann  tteennttaanngg  

kkaarraakktteerriissttiikk  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ddiimmuuaatt  ddaallaamm  jjuurrnnaall  ppssiikkiiaattrrii  ddaann  ppeenneelliittiiaann  

SScchhlloosssseerr,,  BBllaacckk  ddaann  RReeppeerrttiinnggeerr  ((11999944))  yyaanngg  mmeennggggaammbbaarrkkaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

ddaarrii  aassppeekk  ddeemmooggrraaffiiss..    

PPaaddaa  aawwaallnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  hhaannyyaa  ddiikkaajjii  ppaaddaa  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  kkaatteeggoorrii  

kklliinniiss,,  ttaappii  aahhiirr--aakkhhiirr  iinnii  kkaajjiiaann  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  ppeerriillaakkuu  

ppeemmbbeelliiaann  kkoonnssuummeenn  sseeccaarraa  uummuumm,,  kkhhuussuussnnyyaa  ppaaddaa  iinnddiivviidduu  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ddaayyaa  bbeellii  

ccuukkuupp  ddaann  mmeemmppuunnyyaaii  kkeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk  mmeemmbbeellii  pprroodduukk  ddeennggaann  ffrreekkuueennssii  ttiinnggggii  

((FFaabbeerr  &&  CChhrriisstteennssoonn,,  11999966))..  HHaall  iinnii  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  aaddaa  ssuuaattuu  ppeennddeekkaattaann  llaaiinn  ddii  lluuaarr  

ppeennddeekkaattaann  ppssiikkiiaattrriikk  uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann,,  mmeemmpprreeddiikkssii,,  ddaann  mmeemmaahhaammii  ppeerriillaakkuu  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseeccaarraa  lleebbiihh  lluuaass  ddaann  kkoommpprreehheennssiiff..    
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BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  tteellaahh  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  ggaanngggguuaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

ddeennggaann  ggaanngggguuaann  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  kkeeccaanndduuaann  ((KKrryycchh,,  11998899)),,  sseemmeennttaarraa  yyaanngg  llaaiinn  

mmeenngghhuubbuunnggkkaann  ddeennggaann  oobbsseessiiff--kkoommppuullssiiff  ((RRiiddggwwaaii  eett  aall..,,  22000088)),,  ddaann  yyaanngg  llaaiinn  

mmeennggkkaatteeggoorriikkaann  ddaallaamm  ggaanngggguuaann  ssuuaassaannaa  hhaattii  ((LLeejjooyyeeuuxx,,  TTaassssaaiinn,,  SSoolloommoonn,,  &&  

AAddeess,,  11999977))..  MMeesskkiippuunn  ddaallaamm  DDSSMM  IIVV  ttiiddaakk  aaddaa  kkaatteeggoorrii  tteerrsseennddiirrii  uunnttuukk  ggaanngggguuaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  iinnddiivviidduu  ddeennggaann  kkoonnddiissii  sseeppeerrttii  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiimmaassuukkkkaann  

ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  ddiissoorrddeerr  ooff  iimmppuullssee  ccoonnttrrooll  nnoott  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd  ((ggaanngggguuaann  kkoonnttrrooll  

iimmppuullssiiff  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiinnyyaattaakkaann  kkhhuussuuss))..  IImmppuullssee  ccoonnttrrooll  ddiissoorrddeerr  ddaallaamm  DDSSMM  IIVV  

ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  kkeettiiddaakkmmaammppuuaann  mmeennggoonnttrrooll  ddoorroonnggaann  yyaanngg  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  hhaall  

yyaanngg  bbuurruukk  aattaauu  nneeggaattiiff,,  bbaaiikk  bbaaggii  ddiirriinnyyaa  mmaauuppuunn  oorraanngg  llaaiinn    ((AAPPAA,,  11999944))..  DDeeffiinniissii  

tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  kkeemmuuddiiaann  ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  MMccEEllrrooyy  eett  aall..  ((11999944))    ddaann  

kkoolleeggaannyyaa  sseehhiinnggggaa  tteemmaa  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  ddaallaamm  rriisseett  ppssiikkiiaattrrii..  BBaahhkkaann  ddaallaamm  

DDSSMM  VV  ((AAPPAA,,  22001133))  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ((ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg))  tteellaahh  ddiiccaannttuummkkaann,,  

mmeesskkii  mmaassiihh  ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  ddiissoorrddeerr  ooff  iimmppuullssee  ccoonnttrrooll  nnoott  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd  

((ggaanngggguuaann  kkoonnttrrooll  iimmppuullssiiff  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiinnyyaattaakkaann  kkhhuussuuss))..  

BBeerrddaassaarr  kkaajjiiaann  tteerrhhaaddaapp  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  tteerrddaahhuulluu,,  hhaall  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  

ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  ssuubbjjeekk  yyaanngg  ddiikkaatteeggoorriikkaann  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellii  

kkoommppuullssiiff  ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ssuubbjjeekk  yyaanngg  mmeennggaallaammii    

ggaanngggguuaann  ssuuaassaannaa  hhaattii  sseebbaannyyaakk  9911..77  %%,,  kkeecceemmaassaann  sseebbaannyyaakk  7788..33%%  ((FFaabbeerr  &&  

CChhrriisstteennssoonn,,  11999966)),,  ggaanngggguuaann  mmaakkaann  sseebbaannyyaakk  5544,,22%%  ((CChhrriisstteennssoonn  eett  aall..,,  11999944)),,  ddaann  

ggaanngggguuaann  kkeepprriibbaaddiiaann  ((FFaabbeerr  &&  OO’’GGuuiinnnn,,  11998899))..    

PPeennddaappaatt  yyaanngg  hhaammppiirr  ssaammaa  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  EEddwwaarrdd  ((11999933))  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa    ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  tteerrjjaaddii  kkeettiikkaa  kkoonnssuummeenn  mmeemmiilliikkii  kkeemmaauuaann  

yyaanngg  kkuuaatt  ddaallaamm  bbeerrbbeellaannjjaa,,  ttiiddaakk  mmaammppuu  mmeennggoonnttrrooll  ddoorroonnggaann  uunnttuukk  bbeerrbbeellaannjjaa  ddaann  

mmeemmbbeellii..  MMeennuurruutt  MMccEEllrrooyy  eett  aall..  ((11999944))  aakkttiivviittaass  mmeemmbbeellii  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  sseemmeennttaarraa  

aakkaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  ssuuaassaannaa  hhaattii  ddaann  hhaarrggaa  ddiirrii  ppaaddaa  kkoonnssuummeenn  yyaanngg  kkoommppuullssiiff,,  
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mmeesskkiippuunn  sseerriinnggkkaallii  ddiiiikkuuttii  oolleehh  ppeerraassaaaann  mmaalluu,,  aattaauu  ddeepprreessii..  MMeennuurruutt  FFaabbeerr  ddaann  

OO’’GGuuiinnnn,,  ((11998899))  kkoonnssuummeenn  yyaanngg  kkoommppuullssiiff  sseerriinnggkkaallii  mmeenngggguunnaakkaann    ppeemmbbeelliiaann  

sseebbaaggaaii  kkoommppeennssaassii  tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  kkeeaaddaaaann  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennyyeennaannggkkaann,,  ddaann  jjuuggaa  

ddiisseebbaabbkkaann  kkaarreennaa  hhaarrggaa  ddiirrii  yyaanngg  rreennddaahh..  BBaahhkkaann  mmeerreekkaa  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  mmeemmppeennggaarruuhhii  kkoonnddiissii  kkeelluuaarrggaa,,  ssttaattuuss  ppeerrkkaawwiinnaann,,  

kkeecceemmaassaann,,  ffrruussttaassii,,  ddaann  kkeessuulliittaann  kkeeuuaannggaann..    

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

mmeesskkiippuunn  ttiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  jjuuggaa  iinnddiivviidduu  yyaanngg  bbeerruussiiaa  rraattaa--rraattaa  ddii  aawwaall  3300  

ttaahhuunn  ((CChhrriisstteennssoonn,,  FFaabbeerr  &&  MMiittcchheellll,,  11999944))..  HHaall  iinnii  ddiippeerrkkuuaatt  oolleehh  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  GGwwiinn  eett  aall..  ((22000044))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  uussiiaa  yyaanngg  bbeerrkkiissaarr  aannttaarraa  1188  

ssaammppaaii  ddeennggaann  2211  ttaahhuunn  mmeemmiilliikkii  kkeecceennddeerruunnggaann  yyaanngg  ttiinnggggii  uunnttuukk  bbeerrppeerriillaakkuu  

mmeemmbbeellii  sseeccaarraa  kkoommppuullssiiff,,  ddeennggaann  jjuummllaahh  mmeennccaappaaii  5522%%  ddaarrii  444477  rreessppoonnddeennnnyyaa..  

NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ddaappaatt  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  ssiiaappaa  ssaajjaa  

ddeennggaann  ttiinnggkkaatt  ppeennddaappaattaann  yyaanngg  bbeerraaggaamm,,  bbaahhkkaann  mmeerreekkaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ppeennddaappaattaann  

ttiinnggggiippuunn  ttiiddaakk  tteerrlleeppaass  ddaarrii  kkeemmuunnggkkiinnaann  mmeellaakkuukkaann  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    

BBeerrddaassaarrkkaann  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn,,  jjuummllaahh  ssuubbjjeekk  yyaanngg  ppaalliinngg  bbaannyyaakk  

mmeennggaallaammii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  aaddaallaahh  ppeerreemmppuuaann..  HHaall  iinnii  sseessuuaaii  ddeennggaann  hhaassiill  ssuurrvveeii  

ddaallaamm  bbiiddaanngg  kklliinniiss  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  MMccEEllrrooyy,,  KKeecckk,,  PPooppee,,  SSmmiitthh,,  ddaann    SSttrraakkoowwsskkii  

((11999944))  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  8800%%  ssaammppaaii  9955%%  ddaarrii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  aaddaallaahh  

ppeerreemmppuuaann..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  ddiidduukkuunngg  oolleehh  DDiittttmmaarr  ((22000055))  yyaanngg  

mmeennyyiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ddaarrii  ssuurrvveeii  ppooppuullaassii  uummuumm  ddii  IInnggggrriiss,,  aaddaa  9922%%  rreessppoonnddeenn  

ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  aaddaallaahh  ppeerreemmppuuaann..  HHaall  iinnii  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  

bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  MMeennggaappaa  tteerrjjaaddii  ddeemmiikkiiaann??  AAllaassaannnnyyaa  

kkaarreennaa  ppeerreemmppuuaann  lleebbiihh  mmeemmeennttiinnggkkaann  ppeennaammppiillaann  aaggaarr  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  ddaallaamm  

lliinnggkkuunnggaann  ppeerrggaauullaannnnyyaa  ((RRoobbeerrttss  &&  PPiirroogg,,  22000044))..  SSeellaaiinn  iittuu,,  ppeerreemmppuuaann  jjuuggaa  

cceennddeerruunngg  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  ppeennyyaalluurraann  bbiillaa  mmeennggaallaammii  ppeerrmmaassaallaahhaann  pprriibbaaddii..  SSaallaahh  
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ssaattuu  bbeennttuukk  ppeennyyaalluurraann  yyaanngg  bbiiaassaa  ddiillaakkuukkaann  aaddaallaahh  mmeellaalluuii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

((FFaabbeerr  &&  OO’’GGuuiinnnn,,  11998899))..  

AAkkaarr  ppeerrmmaassaallaahhaann  mmuunnccuullnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  ddiisseebbaabbkkaann  oolleehh  

bbaannyyaakk  ffaakkttoorr..  FFaakkttoorr  ppeerrttaammaa  aaddaallaahh  ffaakkttoorr  kkeelluuaarrggaa..  BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  

mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ppeerriillaakkuu  kkoommppuullssiiff  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ppeerriillaakkuu  ddaarrii  aannggggoottaa  

kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  llaaiinn  ((RRoobbeerrttss,,  11999988))..  FFaakkttoorr  kkeedduuaa  aaddaallaahh  ffaakkttoorr  ppssiikkoollooggiiss  sseeppeerrttii  

ppeenngghhaarrggaaaann  ddiirrii,,  ssttaattuuss  ssoossiiaall  yyaanngg  ddiippeerrsseeppssiikkaann,,  ffaannttaassii  ddaann  llaaiinn--llaaiinn..  FFaakkttoorr  kkeettiiggaa  

aaddaallaahh  ffaakkttoorr  ssoossiioollooggiiss  sseeppeerrttii  ttaayyaannggaann  tteelleevviissii,,  tteemmaann  sseebbaayyaa,,  ffrreekkuueennssii  bbeerrbbeellaannjjaa,,  

sseerrttaa  kkeemmuuddaahhaann  mmeennggaakksseess  ddaann  mmeenngggguunnaakkaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt  ppaaddaa  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  SSeeddaannggkkaann  BBllaacckkwweellll  eett  aall..  ((22000066))  mmeennggeemmuukkaakkaann  bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  dduuaa  

ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaaiittuu  ffaakkttoorr  lliinnggkkuunnggaann  ddaann  ffaakkttoorr  

ppeerrssoonnaall..  FFaakkttoorr  lliinnggkkuunnggaann  tteerrddiirrii  ddaarrii  kkeelluuaarrggaa,,  ssiittuuaassii,,  kkeelloommppookk  ddaann  bbuuddaayyaa  

ddiimmaannaa  iinnddiivviidduu  bbeerraaddaa..  FFaakkttoorr  ppeerrssoonnaall  tteerrddiirrii  ddaarrii  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  mmoottiivvaassii,,  

kkeepprriibbaaddiiaann,,  kkeeppeerrccaayyaaaann,,  uussiiaa,,  ssuummbbeerr  ddaayyaa  kkoonnssuummeenn,,  ddaann  ggaayyaa  hhiidduupp..    

BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ddiiaattaass,,  sseeccaarraa  ggaarriiss  bbeessaarr  ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  

ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  ddiikkeelloommppookkkkaann  mmeennjjaaddaaii  dduuaa,,  yyaaiittuu  ffaakkttoorr  

eekksstteerrnnaall  ddaann  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall..  FFaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  aaddaallaahh  ffaakkttoorr  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  lluuaarr  

iinnddiivviidduu,,  sseeddaannggkkaann  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  aaddaallaahh  ffaakkttoorr  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  ddaallaamm  ddiirrii  iinnddiivviidduu  

tteerrsseebbuutt..  DDaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ppeenneelliittii  hhaannyyaa  mmeemmbbaattaassii  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall,,  sseeddaannggkkaann  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaallnnyyaa  aaddaallaahh  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  

ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  sseerrttaa  mmaatteerriiaalliissmmee..  HHaall  iinnii  bbeerrddaassaarrkkaann  mmeettaa  aannaalliissiiss  yyaanngg  tteellaahh  ddiibbuuaatt,,  

bbaahhwwaa  vvaarriiaabbeell--vvaarriiaabbeell  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  kkoonnttrriibbuussii  yyaanngg  ccuukkuupp  ttiinnggggii  ddaallaamm  

ttiimmbbuullnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

PPeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennggaammbbiill  rreemmaajjaa  sseebbaaggaaii  ssuubbyyeekk  ppeenneelliittiiaann..  HHaall  iinnii  ddiiddaassaarrii  

ddeennggaann  kkaarraakktteerriissttiikk  rreemmaajjaa..  RReemmaajjaa  aaddaallaahh  mmaassaa  ttrraannssiissii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ddaarrii  mmaassaa  

kkaannaakk--kkaannaakk  kkee  ddeewwaassaa,,  ddiimmaannaa  tteerrjjaaddii  pprroosseess  ppeerrkkeemmbbaannggaann  mmeelliippuuttii  
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ppeerruubbaahhaann--ppeerruubbaahhaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ffiissiikk,,  kkooggnniittiiff,,  

kkeepprriibbaaddiiaann  ddaann  ssoossiiaall..  PPeerruubbaahhaann  tteerrsseebbuutt  mmeennyyeebbaabbkkaann  ppeenniinnggkkaattaann  eemmoossiioonnaall  ddii  

aawwaall  mmaassaa  rreemmaajjaa  ddaann  sseerriinnggkkaallii  mmeenniimmbbuullkkaann  kkoonnfflliikk..  RReemmaajjaa  mmeerruuppaakkaann  ttaahhaappaann  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  yyaanngg  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  sseeddaanngg  mmeellaakkuukkaann  ppeennccaarriiaann  iiddeennttiittaass  ddiirrii  ddaann  

ssttaattuuss  ssoossiiaall  ((SSaannttrroocckk,,  22000077))..  PPeennccaarriiaann  iiddeennttiittaass  ddiirrii  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  aaddaallaahh  pprroosseess  

mmeennjjaaddii  sseeoorraanngg  yyaanngg  uunniikk  ddeennggaann  ppeerraann  yyaanngg  ppeennttiinngg  ddaallaamm  hhiidduuppnnyyaa  ((PPaappaalliiaa,,  OOllddss  

&&  FFeellddmmaann,,  22000099))..    

KKaarraakktteerriissttiikk  rreemmaajjaa  yyaanngg  sseeddaanngg  bbeerrpprroosseess  uunnttuukk  mmeennccaarrii  iiddeennttiittaass  ddiirrii  iinnii  

sseerriinngg  mmeenniimmbbuullkkaann  mmaassaallaahh  ppaaddaa  ddiirrii  rreemmaajjaa,,  tteerrmmaassuukk  ddaallaamm  bbeerrppeerriillaakkuu  sseebbaaggaaii  

kkoonnssuummeenn,,  bbaahhkkaann  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff..  MMeennuurruutt  MMuunnaannddiirr  ((22000011)),,  kkoonnssuummeenn  

rreemmaajjaa  mmeemmppuunnyyaaii  cciirrii--cciirrii  mmuuddaahh  tteerrppeennggaarruuhh  oolleehh  rraayyuuaann  ppeennjjuuaall;;  mmuuddaahh  tteerrbbuujjuukk  

iikkllaann,,  tteerruuttaammaa  ppaaddaa  ppeennaammppiillaann  pprroodduukk;;  kkuurraanngg  bbeerrppiikkiirr  hheemmaatt,,  ddaann  kkuurraanngg  rreeaalliissttiiss,,  

rroommaannttiiss  ddaann  iimmppuullssiiff..  KKeemmaattaannggaann  eemmoossii  rreemmaajjaa  bbeelluumm  ssttaabbiill  sseehhiinnggggaa  mmeennddoorroonngg  

mmuunnccuullnnyyaa  bbeerrbbaaggaaii  ggeejjaallaa  ddaallaamm  ppeerriillaakkuu  mmeemmbbeellii  yyaanngg  ttiiddaakk  wwaajjaarr..  PPaaddaa  rreemmaajjaa  

ppeerriillaakkuu  mmeemmbbeellii  ttiiddaakk  llaaggii  ddiillaakkuukkaann  kkaarreennaa  pprroodduukk  tteerrsseebbuutt  mmeemmaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann,,  

tteettaappii  mmeemmbbeellii  ddiillaakkuukkaann  kkaarreennaa  aallaassaann--aallaassaann  llaaiinn  sseeppeerrttii  sseekkeeddaarr  mmeennggiikkuuttii  aarruuss  

mmooddee,,  hhaannyyaa  iinnggiinn  mmeennccoobbaa  pprroodduukk  bbaarruu,,  ddaann  iinnggiinn  mmeemmppeerroolleehh  ffuunnggssii  yyaanngg  

sseessuunngggguuhhnnyyaa..  SSeehhiinnggggaa  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  aajjaanngg  ppeemmbboorroossaann  bbiiaayyaa  kkaarreennaa  mmeesskkiippuunn  

bbeelluumm  mmeemmiilliikkii  ppeenngghhaassiillaann  sseennddiirrii,,  tteettaappii  tteerrnnyyaattaa  mmeerreekkaa  mmeemmiilliikkii  ppeennggeelluuaarraann  yyaanngg  

ccuukkuupp  bbeessaarr..  KKoonnddiissii  sseeppeerrttii  iinnii  aakkaann  mmeenniimmbbuullkkaann  ppeerriillaakkuu  yyaanngg  mmeerruuggiikkaann  ddiirriinnyyaa  

bbaahhkkaann  mmeerreessaahhkkaann  mmaassyyaarraakkaatt..  RReemmaajjaa  aakkaann  mmeellaakkuukkaann  bbeerrbbaaggaaii  mmaaccaamm  ccaarraa  

uunnttuukk  mmeemmuuaasskkaann  kkeeiinnggiinnaannnnyyaa  ddaallaamm  bbeerrbbeellaannjjaa..  

CCiirrii--cciirrii  rreemmaajjaa  sseebbaaggaaii  kkoonnssuummeenn  ddaallaamm  uurraaiiaann  ddiiaattaass  ddaappaatt  ddiippaahhaammii,,  kkaarreennaa  

tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  ppeerruubbaahhaann  ffiissiikk,,  ppssiikkoollooggiiss,,  ddaann  ssoossiiaall  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  rreemmaajjaa,,  

sseehhiinnggggaa  mmeemmppeennggaarruuhhii  rreemmaajjaa  sseebbaaggaaii  kkoonnssuummeenn..  SSaallaahh  ssaattuunnyyaa  aaddaallaahh  bbeennttuukk  

ssiikkaapp  ddaann  kkeetteerrttaarriikkaann  rreemmaajjaa,,  mmiissaallnnyyaa  mmiinnaatt  yyaanngg  ssaannggaatt  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  ppeennaammppiillaann..  



1100  

 

 

SSaaaatt  mmaassaa  rreemmaajjaa,,  mmiinnaatt  pprriibbaaddii  ddaann  ssoossiiaall  mmeerruuppaakkaann  kkeelloommppookk  mmiinnaatt  yyaanngg  ppaalliinngg  

kkuuaatt  ddiirraassaakkaann  ((HHuurrlloocckk,,  22000044))..  MMiinnaatt  pprriibbaaddii  ttiimmbbuull  kkaarreennaa  rreemmaajjaa  mmeennyyaaddaarrii  bbaahhwwaa  

ppeenneerriimmaaaann  ssoossiiaall  tteerruuttaammaa  kkeelloommppookk  sseebbaayyaannyyaa  ssaannggaatt  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  

kkeesseelluurruuhhaann  yyaanngg  ddiinnaammppaakkkkaann  rreemmaajjaa..  KKeemmaammppuuaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  rreemmaajjaa  ddaappaatt  

mmeenniinnggkkaattkkaann  aattaauu  mmeennuurruunnkkaann  ppaannddaannggaann  tteemmaann--tteemmaann  sseebbaayyaa  tteerrhhaaddaapp  ddiirriinnyyaa..  

SSeessuuaattuu  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  pprriibbaaddii  sseeppeerrttii  ttaammppaanngg,,  bbeennttuukk  ttuubbuuhh,,  ppaakkaaiiaann  aattaauu  ppeerrhhiiaassaann,,  

ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  ssaannggaatt  ddiimmiinnaattii  kkaarreennaa  eerraatt  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  kkeebbeerrhhaassiillaannnnyyaa  ddaallaamm  

ppeerrggaauullaann..  RReemmaajjaa  mmeennjjaaddii  ssaannggaatt  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ppeennaammppiillaann  ddaann  mmeenngghhaabbiisskkaann  

bbaannyyaakk  uuaanngg  ddaann  wwaakkttuu  sseerrttaa  uussaahhaa  yyaanngg  ssuunngggguuhh--ssuunngggguuhh  uunnttuukk  mmeemmbbuuaatt  

ppeennaammppiillaannnnyyaa  mmeennjjaaddii  lleebbiihh  bbaaiikk  ((SSaannttrroocckk,,  22000077))..      

RReemmaajjaa  bbeerruussaahhaa  bbeerrppeennaammppiillaann  mmeennaarriikk  ddeennggaann  bbeerrssoolleekk,,  mmeerraawwaatt  ttuubbuuhh,,  

mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  ddaann  ppeerrhhiiaassaann  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  nniillaaii  kkeelloommppookknnyyaa..  PPaarraa  

rreemmaajjaa  cceennddeerruunngg  bbeerrppeennaammppiillaann  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiikkeehheennddaakkii  kkeelloommppookknnyyaa    ((HHuurrlloocckk,,  

22000044))..  PPeennaammppiillaann  ffiissiikk  bbeerrppeennggaarruuhh  bbeessaarr  tteerrhhaaddaapp  ppeenneerriimmaaaann  ddiirrii  rreemmaajjaa  ddaallaamm  

kkeelloommppookknnyyaa..  PPeenneerriimmaaaann  ddiirrii  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  pprroosseess  ddaallaamm  mmeennccaarrii  iiddeennttiittaass  

ddiirrii..  BBeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ppeennccaarriiaann  iiddeennttiittaass  ddiirrii,,  tteerrddaappaatt  ppeerriiooddee  ppaarraa  rreemmaajjaa  ssaannggaatt  

sseennaanngg  uunnttuukk  mmeennccoobbaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  bbaarruu  aattaauu  yyaanngg  sseeddaanngg  ttrreenndd  ddaann  bbeerrkkaaiittaann  

ddeennggaann  cciittrraa  ddiirrii  yyaanngg  iinnggiinn  ddiittaammppiillkkaann  oolleehh  rreemmaajjaa  tteerrsseebbuutt  ((CChheenn--YYuu  &&  SSeeoocckk,,  

22000022))..    RReemmaajjaa  bbeerruussaahhaa  mmeemmbbeennttuukk  cciittrraa  tteennttaanngg  ddiirriinnyyaa  ddaann  uuppaayyaa  iinnii  tteerrlliihhaatt  ddaallaamm  

ssuuaattuu  ggaammbbaarraann  tteennttaanngg  ccaarraa  sseettiiaapp  rreemmaajjaa  mmeemmppeerrsseeppssiikkaann  ddiirriinnyyaa..  TTeerrmmaassuukk  

ddiiddaallaammnnyyaa  ccaarraa  rreemmaajjaa  mmeennaammppiillkkaann  ddiirrii  sseeccaarraa  ffiissiikk  sseehhiinnggggaa  mmeennddoorroonngg  rreemmaajjaa  

mmeellaakkuukkaann  bbeerrbbaaggaaii  uuppaayyaa  aaggaarr  ttaammppiillaann  ffiissiikknnyyaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  ttuunnttuuttaann  kkoommuunniittaass  

ssoossiiaall  mmeerreekkaa..    

LLeevviinnee  &&  SSmmoollaakk  ((22000022))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  4400--7700%%  rreemmaajjaa  ppeerreemmppuuaann  

mmeerraassaakkaann  kkeettiiddaakkppuuaassaann  ppaaddaa  dduuaa  aattaauu  lleebbiihh  ddaarrii  bbaaggiiaann  ttuubbuuhhnnyyaa,,  kkhhuussuussnnyyaa  ppaaddaa  

bbaaggiiaann  ppiinngggguull,,  ppaannttaatt,,  ppeerruutt  ddaann  ppaahhaa..  DDaallaamm  sseebbuuaahh  ppeenneelliittiiaann  ssuurrvveeyy  ddiitteemmuukkaann  
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hhaammppiirr  8800%%  rreemmaajjaa  mmeennggaallaammii  kkeettiiddaakkppuuaassaann  ddeennggaann  kkoonnddiissii  ffiissiikknnyyaa  ((KKoossttaannsskkii  &&  

GGuulllloonnee,,  11999988))..  KKeettiiddaakkppuuaassaann  aakkaann  ddiirrii  iinnii  ssaannggaatt  eerraatt  kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  ddiissttrreess  

eemmoossii,,  ppiikkiirraann  yyaanngg  bbeerrlleebbiihhaann  tteennttaanngg  ppeennaammppiillaann,,  ddeepprreessii,,  rreennddaahhnnyyaa  hhaarrggaa  ddiirrii,,  

oonnsseett  mmeerrookkookk,,  ddaann  ppeerriillaakkuu  mmaakkaann  yyaanngg  mmaallaaddaappttiiff  ((SSttiiccee  &&  SShhaaww,,  22000022)),,  bbaahhkkaann  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  TTiimmbbuullnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  bbiissaa  mmeemmiilliikkii  

aallaassaann  yyaanngg  ssaammaa  ddeennggaann  aallaassaann  mmeennggaappaa  rreemmaajjaa  mmeennggkkoonnssuummssii  nnaarrkkoobbaa,,  yyaaiittuu  

kkaarreennaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  rraassaa  ppeerrccaayyaa  ddiirrii  mmaauuppuunn  uunnttuukk  kkoommppeennssaassii  ((SSaannttrroocckk,,  22000077))..  

BBiillaa  rreemmaajjaa  ssuuddaahh  tteerrllaannjjuurr  tteerrjjeebbaakk  ddaallaamm  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  

rreessiikkoo  jjaannggkkaa  ppeennddeekknnyyaa  mmeemmaanngg  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  rraassaa  ppeerrccaayyaa  ddiirrii,,  nnaammuunn  

ssiiffaattnnyyaa  sseemmeennttaarraa  ((eeuuffoorriiaa))..  SSeetteellaahh  iittuu,,  bbiissaa  mmeenniimmbbuullkkaann  rraassaa  mmeennyyeessaall  aattaauuppuunn  

uuaannggnnyyaa  hhaabbiiss  bbaahhkkaann  bbiissaa  ssaajjaa  tteerrjjeerraatt  hhuuttaanngg..  AAppaallaaggii  rreemmaajjaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  

bbeelluumm  mmeemmiilliikkii  ppeenngghhaassiillaann  sseennddiirrii,,  sseehhiinnggggaa  mmaassiihh  mmeennggggaannttuunnggkkaann  ppaaddaa  

ppeemmbbeerriiaann  oorraanngg  ttuuaa..  

KKeelluuaarrggaa  mmeerruuppaakkaann  kkeelloommppookk  ssoossiiaall  ppeerrttaammaa  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa  

yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ppeerraannaann  ppeennttiinngg  ddaallaamm  mmeemmbbaannttuu  iinnddiivviidduu  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  pprroosseess  

ssoossiiaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  kkeehhiidduuppaann  mmeellaalluuii  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ppeennyyeessuuaaiiaann  ddiirrii,,  bbeerrppeerriillaakkuu  

ddaann  bbeerrssiikkaapp  sseeccaarraa  bbaaiikk  ddii  mmaassyyaarraakkaatt,,  tteerrmmaassuukk  ssoossiiaalliissaassii  kkoonnssuummeenn..    

BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenngguujjii  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  RRiinnddfflleeiisscchh,,  BBuurrrroouugghhss  ddaann  DDeennttoonn  ((11999977))  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  ssttrruukkttuurr  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  bbeennttuukknnyyaa  bbeerruuppaa  dduukkuunnggaann  

ddaann  ssttrreessss  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  PPeenneelliittiiaann  llaaiinn  yyaanngg  mmeenneelliittii  

kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  kkoonnsseepp  ssaammaa  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  RRoobbeerrtt,,  MMaannoolliiss  

ddaann  TTaannnneerr  ((22000033))  yyaanngg  mmeenneelliittii  kkeelluuaarrggaa  ddaallaamm  kkoonntteekkss  dduukkuunnggaann  ddaann  ssttrreessss  

kkeelluuaarrggaa  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeellaaiinn  iittuu  ppeenneelliittiiaann  

BBaakkeerr,,  MMoosscchhiiss,,  RRiiggddoonn  ddaann  MMaatthhuurr  ((22001111))  jjuuggaa  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  
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aannttaarraa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ddiiddaallaammnnyyaa  tteerrddaappaatt  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ssttrreessss  

kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenneelliittii  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  kkoonnsseepp  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  tteellaahh  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  GGwwiinn,,  RRoobbeerrttss  ddaann  MMaarrttiinneezz..  ((22000044,,  22000055))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  

hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  KKeelluuaarrggaa  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

ddiibbeeddaakkaann  ddaallaamm  kkoonntteekkss  ggeenneettiikk  ((nnaattuurree))  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ((nnuurrttuurree))..  DDaallaamm  

kkoonntteekkss  nnaattuurree  yyaaiittuu  kkeecceennddeerruunnggaann  bbeerrppeerriillaakkuu  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  lleebbiihh  ddiippeennggaarruuhhii  

oolleehh  ffaakkttoorr  ggeenneettiikkaa  sseeddaannggkkaann  kkoonntteekkss  nnuurrttuurree  yyaaiittuu  kkeecceennddeerruunnggaann  bbeerrppeerriillaakkuu  

kkoommppuullssiiff  yyaanngg  lleebbiihh  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ffaakkttoorr  lliinnggkkuunnggaann  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  tteerrsseebbuutt  

mmeelliippuuttii  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbaaiikk  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  kkoonnggkkrriitt  ((bbeerrwwuujjuudd))  mmaauuppuunn  aabbssttrraakk  

((ttiiddaakk  bbeerrwwuujjuudd)),,  ssttrreessss  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  aakkiibbaatt  ppeerrcceerraaiiaann  oorraanngg  ttuuaa,,  ddaann  ppoollaa  

kkoommuunniikkaassii  kkeelluuaarrggaa..  PPeenneelliittii  llaaiinn  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  BBllaacckk,,  RReeppeerrttiinnggeerr,,  GGaaffffnneeyy  ddaann  

GGaabbeell  ((11999988))  yyaanngg  mmeenneelliittii  tteennttaanngg  sseejjaarraahh  kkeehhiidduuppaann  kkeelluuaarrggaa  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  

ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

HHaassiill--hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddiiaattaass  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  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..  BBeerrddaassaarrkkaann  ppeenneelliittiiaann  MMoosscchhiiss  ddaann  MMoooorree  

yyaanngg  ddiikkuuttiipp  oolleehh  DDoottssoonn  ddaann  HHyyaatttt  ((22000055))  oorraannggttuuaa  mmeemmeeggaanngg  ppeerraannaann  yyaanngg  

ddoommiinnaann  ddaallaamm  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeerriillaakkuu  bbeerrbbeellaannjjaa  aannaakk..  PPoollaa  kkoommuunniikkaassii  kkeelluuaarrggaa  

ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  pprreeddiikkttoorr  yyaanngg  ssaannggaatt  bbaaiikk  ddaallaamm  mmeennggaammaattii  ssoossiiaalliissaassii  

kkoonnssuummeenn,,  ddiimmaannaa  ppeerriillaakkuu  bbeerrbbeellaannjjaa  aannaakk  hhiinnggggaa  rreemmaajjaa  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  

ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ppoollaa  kkoommuunniikkaassii  aannttaarraa  oorraannggttuuaa  ddeennggaann  aannaakk..    
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BBeebbeerraappaa  ssttuuddii,,  mmeennggeemmuukkaakkaann  ffaakkttoorr  kkeettuurruunnaann  jjuuggaa  iikkuutt  bbeerrppeerraann  ddaallaamm  

mmeemmuunnccuullkkaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  HHaall  iinnii  tteellaahh  ddiiuunnggkkaappkkaann  oolleehh  

bbeebbeerraappaa  ppeenneelliittii  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh    FFrriieessee  ddaann  KKooeenniigg  ((11999933)),,  dd’’AAssttoouuss  

((11999900)),,  ddaann  RRoobbeerrttss  ((11999988)),,  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  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  

jjiikkaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa    kkoonnssuummeenn  yyaanngg  nnoorrmmaall  ((bbuukkaann  ppeemmbbeellii  

kkoommppuullssiiff))  tteerrnnyyaattaa  mmeerreekkaa  lleebbiihh  bbaannyyaakk  mmeemmiilliikkii  kkeerraabbaatt  yyaanngg  cceennddeerruunngg  mmeennddeerriittaa  

ddeepprreessii,,  kkeeccaanndduuaann  aallkkoohhooll,,  ppeenngggguunnaa  nnaarrkkoobbaa,,  ddaann  mmeennddeerriittaa  ggaanngggguuaann  kkeejjiiwwaaaann  

yyaanngg  llaaiinn  ((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  yyaanngg  tteerrnnyyaattaa  jjuuggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  ddaallaamm  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

((GGwwiinn  eett  aall..,,  22000055))..    

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  hhaarrggaa  ddiirrii      tteellaahh    ddiillaakkuukkaann  

oolleehh  ppaarraa  aahhllii      ((dd’’AAssttoouuss,,  11999900;;  FFaabbeerr,,  eett  aall..,,  11999955;;  PPaallaann,,  MMoorrrrooww,,  TTrraapppp,,  &&  

BBllaacckkbbuurrnn,,  22001111))..  HHaassiill--hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddii  aattaass  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..  KKoonnddiissii  sseeppeerrttii  iinnii  ddiidduukkuunngg  oolleehh  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

oolleehh  WWoorrkkmmaann  ((22001100))  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  jjaannggkkaa  

ppeennddeekk  mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  hhaarrggaa  ddiirrii  sseesseeoorraanngg..  

PPeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  

tteellaahh  ddiikkaajjii  oolleehh  ppaarraa  aahhllii  ((RRoossee,,  22000077;;  WWaattssoonn,,  22000099;;  JJoohhnnssoonn  &&  AAttttmmaann,,  22000099;;  sseerrttaa  
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CChhrriisstteennssoonn  eett  aall..,,  11999944))..  PPeennddaappaatt  ddaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddii  aattaass  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  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  ttiinnggggii  

ttiinnggkkaatt  mmaatteerriiaalliissmmee  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  ppuullaa  ttiinnggkkaatt  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiffnnyyaa..  

((RRoobbeerrttss,,  MMaannoolliiss,,  &&  TTaannnneerr    JJrr,,  22000033;;  RRoossee,,  22000077;;  DDiittttmmaarr,,  22000055;;      WWeeaavveerr,,  MMoosscchhiiss,,  

&&  DDaavviiss,,  22001111))..  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..  

BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ddiiaattaass,,  bbiillaa  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  tteerrddaahhuulluu  lleebbiihh  bbaannyyaakk  

mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  ttiimmbbuullnnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaann  

mmeenngguujjii  kkeetteerrkkaaiittaannnnyyaa  sseeccaarraa  ppaarrssiiaall,,  mmaakkaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiissuussuunn  uunnttuukk  mmeemmaahhaammii  

ddiinnaammiikkaa  tteerrjjaaddiinnyyaa  pprroosseess  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseeccaarraa  ssiimmuullttaann,,  ddiikkaaiittkkaann  ddeennggaann  

kkaarraakktteerriissttiikk  rreemmaajjaa..                

PPeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenngguujjii  kkeesseessuuaaiiaann  aannttaarraa  mmooddeell  tteeoorriittiiss  ddeennggaann  ddaattaa  eemmppiirriiss  

tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  yyaanngg  bbeerrllaannddaasskkaann  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall,,  

ddeennggaann  mmeennggkkaaiittkkaann  vvaarriiaabbeell  eekkssooggeenn  yyaaiittuu  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ((aaddaannyyaa  dduukkuunnggaann  
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kkeelluuaarrggaa  ddaann  rreennddaahhnnyyaa  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa))  ddeennggaann  vvaarriiaabbeell  eennddooggeenn  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ddiimmeeddiiaassii  oolleehh  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  ppaaddaa  

rreemmaajjaa..  MMeennuurruutt  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall,,  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  tteerrjjaaddii  kkaarreennaa  aaddaannyyaa  

ssuuaattuu  pprroosseess  ppeennggaammaattaann,,  yyaaiittuu  pprroosseess  bbeellaajjaarr  ddaarrii  iinnddiivviidduu  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddeennggaann  ccaarraa  

mmeemmppeerrhhaattiikkaann  mmooddeell  ddaarrii  oorraanngg  llaaiinn..  PPrroosseess  mmooddeelliinngg  tteerrjjaaddii  mmeellaalluuii  kkoonnsseepp  ttrriiaaddiicc  

rreessiipprrooccaall  ccaauussaattiioonn,,  yyaaiittuu  iinntteerraakkssii  aannttaarraa  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  ((lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa)),,  

ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  rreemmaajjaa  ((hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee))  ddaann  ppeerriillaakkuu  yyaanngg  

tteerrjjaaddii  ((ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff))..    

PPeemmaahhaammaann  kkoonntteekkssttuuaallnnyyaa  aaddaallaahh,,  rreemmaajjaa  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddaallaamm  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ttiiddaakk  kkoonndduussiiff  yyaaiittuu  rreemmaajjaa  yyaanngg  kkuurraanngg  mmeennddaappaatt  dduukkuunnggaann  ddaann  

kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddeennggaann  ssttrreessoorr  ddaann  rreemmaajjaa  tteerrsseebbuutt  mmeemmppuunnyyaaii  hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  

kkoonnttrrooll  ddiirrii  yyaanngg  rreennddaahh  sseerrttaa  mmeemmppuunnyyaaii  kkeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk  mmeemmiilliikkii  ssiikkaapp  

mmaatteerriisslliissmm,,  mmaakkaa  mmeerreekkaa  aakkaann  mmeenniirruu  aappaa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  aannggggoottaa  

kkeelluuaarrggaannyyaa,,  jjiikkaa  mmeerreekkaa  mmeenneerriimmaa  uummppaann  yyaanngg  ppoossiittiiff  ddaarrii  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaannnnyyaa,,  mmaakkaa  mmeerreekkaa  aakkaann  mmeerraassaa  tteerrppuuaasskkaann  ddaann  cceennddeerruunngg  mmeellaannjjuuttkkaann  

aattaauu  mmeenngguullaannggii  ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt  sseehhiinnggggaa  aakkhhiirrnnyyaa  mmeennjjaaddii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff..  

  

BB..  RRuummuussaann  MMaassaallaahh  

BBeerrbbeellaannjjaa  aattaauu  mmeemmbbeellii  sseessuuaattuu  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  rruuttiinn  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  

sseehhaarrii--hhaarrii..  IInnddiivviidduu  mmeellaalluuii  aakkttiivviittaass  bbeerrbbeellaannjjaa  ddaappaatt  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  

hhiidduuppnnyyaa..  NNaammuunn  kkeecceennddeerruunnggaann  mmeennjjaaddii  ppeemmbbeellii  kkoommppuullssiiff  mmeennaarriikk  uunnttuukk  ddiikkaajjii  

kkaarreennaa  ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  kkoonnsseekkuueennssii  jjaannggkkaa  ppeennddeekk  ddaann  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg  

yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  mmeerruuggiikkaann  bbaaiikk  bbaaggii  iinnddiivviidduu  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  mmaauuppuunn  bbaaggii    

mmaassyyaarraakkaatt..  

UUnnttuukk  mmeemmaahhaammii  kkoonnddiissii  tteerrsseebbuutt  mmaakkaa  ddiibbuuaatt  ssuuaattuu  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  ddaallaamm  

uuppaayyaa  mmeemmaahhaammii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  MMooddeell  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  
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ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenngguujjii  kkeetteerrkkaaiittaann  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  ((lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa))  ddeennggaann  

ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  ((hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  mmaatteerriiaalliissmmee))  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  

bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..    

BBeerrddaassaarr  hhaall  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  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  mmeennggaattaassii  kkeecceennddeerruunnggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  

rreemmaajjaa  mmeellaalluuii  mmooddeell  ppeenncceeggaahhaann  yyaanngg  ddiittiinnjjaauu  ddaarrii  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..  

  

CC..  TTuujjuuaann  ddaann  MMaannffaaaatt  PPeenneelliittiiaann    

SSeessuuaaii  ddeennggaann  rruummuussaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  tteellaahh  ddiikkeemmuukkaakkaann  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  

ttuujjuuaann  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaappaaii  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  ddiinnaammiikkaa  

ppssiikkoollooggiiss  pprroosseess  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeellaalluuii  mmooddeell  tteeoorriittiiss  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

ppaaddaa  rreemmaajjaa,,  ddeennggaann  mmeennggkkaajjii  kkeetteerrkkaaiittaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  yyaaiittuu  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  

((bbaaiikk  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  mmaatteerrii  mmaauuppuunn  ppssiikkoollooggiiss))  ddaann  ssttrreessoorr  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa,,  bbaaiikk  

hhuubbuunnggaannnnyyaa  bbeerrssiiffaatt  llaannggssuunngg  mmaauuppuunn  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  

kkoonnttrrooll  ddiirrii  sseerrttaa  mmaatteerriiaalliissmmee..  BBeerrddaassaarrkkaann  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall,,  vvaarriiaabbeell  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall,,  sseeddaanngg  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  

ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall..  

SSeettiiddaakknnyyaa  aaddaa  dduuaa  mmaannffaaaatt  yyaanngg  ddaappaatt  ddiiaammbbiill  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii  yyaaiittuu  

mmaannffaaaatt  sseeccaarraa  tteeoorriittiiss  ddaann  pprraakkttiiss..    
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11..  SSeeccaarraa  tteeoorriittiiss,,  mmaannffaaaatt  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  bbeerruuppaa  

ssuummbbaannggaann  ppeennggeemmbbaannggaann  tteeoorrii  ddaallaamm  mmeemmaahhaammii  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn  tteerruuttaammaa  

mmeennggeennaaii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  TTeeoorrii  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  bbeerruuppaa  ppeennggaajjuuaann  sseebbuuaahh  

mmooddeell  tteennttaanngg  ffaakkttoorr  ppeennyyeebbaabb  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  yyaanngg  ddaallaamm  

kkoonntteekkss  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall,,  

sseeddaannggkkaann  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  sseebbaaggaaii  ffaakkttoorr  

iinntteerrnnaall,,  ddeennggaann  bbeerrllaannddaasskkaann  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..    

22..  SSeeccaarraa  pprraakkttiiss,,  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  ddaassaarr  

uunnttuukk  mmeemmaahhaammii  ppoollaa--ppoollaa  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn  kkhhuussuussnnyyaa  tteennttaanngg  ppeerriillaakkuu  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  rreemmaajjaa..  SSeehhiinnggggaa  hhaassiillnnyyaa  ddaappaatt  ddiiaajjuukkaann  

sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  rreekkoommeennddaassii  ddaallaamm  mmeennyyuussuunn  iinntteerrvveennssii  ppssiikkoollooggiiss  bbaaiikk  bbeerrssiiffaatt  

pprreevveennttiiff  mmaauuppuunn  kkuurraattiiff  uunnttuukk  mmeenncceeggaahh  aattaauu  mmeennggaattaassii  mmaassaallaahh  ppeerriillaakkuu  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..    

  

DD..  KKeeaasslliiaann  PPeenneelliittiiaann  

PPeenneelliittiiaann  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  ssuuddaahh  ccuukkuupp  bbaannyyaakk  ddiillaakkuukkaann..  

BBeerrddaassaarrkkaann  kkaajjiiaann  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill--hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  tteennttaanngg  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff    bbaaiikk  

yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ddii  lluuaarr  nneeggeerrii  mmaauuppuunn  ddii  ddaallaamm  nneeggeerrii  ddaappaatt  ddiiaammbbiill  kkeessiimmppuullaann  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::      

PPeerrttaammaa,,  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ddii  lluuaarr  nneeggeerrii,,  kkhhuussuussnnyyaa  yyaanngg  mmeenngguujjii  

hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh  ssttrruukkttuurr  kkeelluuaarrggaa  ddaann  

mmaatteerriiaalliissmmee  ((RRoobbeerrtt,,  eett  aall..,,  22000033)),,    sseejjaarraahh  kkeelluuaarrggaa    ((BBllaacckk,,  eett  aall..,,  11999988))..  SSeeddaannggkkaann  

yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  ddiiaannttaarraannyyaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeemmbbaahhaass  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddiittiinnjjaauu  ddaarrii  hhaarrggaa  ddiirrii  ((FFaabbeerr  &&  OO’’GGuuiinnnn,,  11998899;;  dd’’AAssttoouuss,,  11999900;;  

FFaabbeerr,,  eett  aall..,,  11999955;;  PPaallaann,,  eett  aall..,,    22001111)),,  kkeemmaammppuuaann  mmeennggoonnttrrooll  ddiirrii  ((RRoossee,,  22000077;;  
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WWaattssoonn,,  22000099;;  AAttttmmaannnn  &&  JJoohhnnssoonn,,  22000099;;  sseerrttaa  FFaabbeerr  eett  aall..,,  11999955)),,  ggaanngggguuaann  

ssuuaassaannaa  hhaattii  ((FFaabbeerr  &&  CChhrriisstteennssoonn,,  11999966))..    

PPeenneelliittiiaann  llaaiinnnnyyaa  aaddaallaahh  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaann  ppeennggaarruuhh  jjeenniiss  

kkeellaammiinn  ((OO’’GGuuiinnnn  ddaann  FFaabbeerr,,  11998899,,  11999922;;  dd’’AAssttoouuss,,  11998899;;  CChhrriisstteennssoonn  eett  aall..,,  11999922;;  

BBllaacckk,,  11999966;;  22000077)),,  ppeerrbbeeddaaaann  uussiiaa,,  ddaann  dduukkuunnggaann  nniillaaii  mmaatteerriiaalliissttiiss  ((DDiittttmmaarr,,22000055))  

ppaaddaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeerrttaa  ppeennggaarruuhh  tthhee  bbiigg  ffiivvee  ppeerrssoonnaalliittyy  ppaaddaa  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  ((MMuueelllleerr  eett  aall..,,  22001100))..  DDaallaamm  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  tteerrsseebbuutt,,  lleebbiihh  bbaannyyaakk  

mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseerrttaa  

mmeennggkkaajjii  ppeennggaarruuhh  sseeccaarraa  ppaarrssiiaall  vvaarriiaabbeell--vvaarriiaabbeell  tteerrsseebbuutt  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..    

KKeedduuaa,,  ppeenneelliittiiaann  ddii  IInnddoonneessiiaa    yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  ppeennggaarruuhh  ppoollaa  kkoommuunniikkaassii  

kkeelluuaarrggaa  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  RRaahhmmaa  ddaann  SSwwaasstthhaa  

((22000088)),,  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee    

ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  tteellaahh  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  SSaarrii  ((22001133)),,    ddaann  ppeenneelliittiiaann  

yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  ppeenngggguunnaaaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  oolleehh  SSuummaarrttoo,,  SSuubbrroottoo  ddaann  AArriiaannttoo  ((22001122))..  PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenngguujjii  

hhuubbuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  UUttaammii  ((22001111))..  

DDaallaamm  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  tteerrsseebbuutt  hhaannyyaa  mmeennggkkaajjii  ppeennggaarruuhh  vvaarriiaabbeell--vvaarriiaabbeell  

tteerrsseebbuutt  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  ddaann  bbeelluumm  aaddaa  yyaanngg  mmeennjjeellaasskkaann  bbaaggaaiimmaannaa  

pprroosseess  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  tteerrsseebbuutt..  

KKeettiiggaa,,  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  tteerrddaahhuulluu  mmeennggiinnddiikkaassiikkaann  ffeennoommeennaa    ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ddiittiinnjjaauu  ddaarrii  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkiiaattrriikk  iinnddiivviidduu  ((RRoobbeerrttss,,  22000000;;    

DDiittttmmaarr,,  22000055))..  FFookkuuss  ppeennddeekkaattaann  ppssiikkiiaattrrii  mmeennyyeebbaabbkkaann  aaddaannyyaa  ssuuaattuu  ppeemmooddeellaann  

yyaanngg  cceennddeerruunngg  bbeerrllaakkuu  ppaaddaa  ssiittuuaassii  tteerrbbaattaass..  SSiittuuaassii  tteerrbbaattaass  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  

bbaahhwwaa,,  ppeerriillaakkuu  kkoommppuullssiiff  hhaannyyaa  ddiittuujjuukkaann  ppaaddaa  iinnddiivviidduu  yyaanngg  cceennddeerruunngg  mmeennggaallaammii  

kkoonnddiissii  jjiiwwaa  aattaauu  mmeennttaall  yyaanngg  mmeennyyiimmppaanngg..  PPaaddaahhaall  ffeennoommeennaa  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  ssaaaatt  
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iinnii,,  iinnddiivviidduu  yyaanngg  nnoorrmmaall  jjuuggaa  bbaannyyaakk  yyaanngg  mmeennggaallaammii  kkeecceennddeerruunnggaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  

BBeerrddaassaarr  aallaassaann  ddii  aattaass,,  ssaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukk  kkeeaasslliiaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  

mmeemmbbuukkttiikkaann  bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  ssuuddaahh  mmuullaaii  mmeennjjaannggkkiittii  hhaammppiirr  

sseemmuuaa  iinnddiivviidduu  nnoorrmmaall  ddaann  ttiiddaakk  tteerrbbaattaass  ppaaddaa  kkoonnddiissii  ppssiikkiiaattrriikk..  SSeellaaiinn  iittuu,,  ppeenneelliittiiaann  

iinnii  bbeerruussaahhaa  mmeennjjeellaasskkaann  pprroosseess  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  mmeellaalluuii  ppeenngguujjiiaann  kkeesseessuuaaiiaann  

aannttaarraa  mmooddeell  tteeoorriittiiss  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddeennggaann  ddaattaa  eemmppiirriissnnyyaa,,  ddeennggaann  mmeennggkkaajjii  

kkeetteerrkkaaiittaann  sseeccaarraa  ssiimmuullttaann  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

bbaaiikk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  mmaauuppuunn  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  yyaanngg  ddiikkaaiittkkaann  ddeennggaann  kkaarraakktteerriissttiikk  

rreemmaajjaa..  

MMooddeell  tteeoorriittiiss  yyaanngg  ddiibbaanngguunn  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  mmooddeell  

kkeerraannggkkaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  VVaalleennccee  eett  aall..    ((11998888))  tteennttaanngg  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ffaakkttoorr  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ffaakkttoorr  ppeerrssoonnaall,,  

RRiinnddfflleeiisscchh  eett  aall..  ((11999977))  ddaann  RRoobbeerrtt    eett  aall..  ((22000066))  tteennttaanngg  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  

vvaarriiaabbeell  bbeebbaass  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  MMooddeell  iinnii  ddiibbaanngguunn  

ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ppeennddeekkaattaann  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  ddeennggaann  mmeenneemmppaattkkaann  

lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ((aaddaannyyaa  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  rreennddaahhnnyyaa  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa))  

sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  eekkssooggeenn  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  eennddooggeenn  yyaanngg  

ddiimmeeddiiaassii  oolleehh  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee..  PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

ttiiddaakk  sseemmuuaa  ffaakkttoorr  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddiitteelliittii  ttaappii  lleebbiihh  ppaaddaa  

ppeennggkkaajjiiaann  tteerrhhaaddaapp  vvaarriiaabbeell  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  kkoonnssttrriibbuussii  bbeessaarr  ppaaddaa  pprroosseess  

tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  sseeppeerrttii  ffaakkttoorr  kkeelluuaarrggaa,,  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  

ddiirrii  ddaann  mmaatteerriilliissmmee..  

PPeenngggguunnaaaann  vvaarriiaabbeell  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  bbeebbaass  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiiddaassaarrii  aannggggaappaann  bbaahhwwaa  kkeelluuaarrggaa  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  ppeennttiinngg  ddaann  

ssttrraatteeggiiss  ddaallaamm  mmeemmaahhaammii  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  AAnnggggaappaann  iinnii  
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ddiidduukkuunngg  ddeennggaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  BBaakkeerr  ddaann  MMoosscchhiiss  ((22001133))  

sseerrttaa  ppeenneelliittiiaann  ZZhheenngg  ((22000077))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkeelluuaarrggaa  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  

yyaanngg  ssaannggaatt  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  mmuunnccuullnnyyaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  

rreemmaajjaa..  FFaakkttoorr  llaaiinn  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  aaddaallaahh  

ffaakkttoorr  tteemmaann  sseebbaayyaa,,  hhaannyyaa  ssaajjaa  bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  dd’’AAssttoouuss  eett  aall..  ((11999900))  

ffaakkttoorr  kkeelluuaarrggaa  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  lleebbiihh  ddoommiinnaann..  SSeellaaiinn  iittuu,,  hhaassiill--hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  

yyaanngg  tteerrkkaaiitt  rreellaassii  aannttaarraa  oorraanngg  ttuuaa  ddaann  rreemmaajjaa  ppaaddaa  kkeennyyaattaaaannnnyyaa  cceennddeerruunngg  ttiiddaakk  

kkoonnssiisstteenn..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  sseekkaalliigguuss  iinnggiinn  mmeenneeggaasskkaann  bbaaggaaiimmaannaa  rreellaassii  aannttaarraa  oorraanngg  

ttuuaa  ddaann  rreemmaajjaa  ((kkhhuussuussnnyyaa  rreemmaajjaa  aakkhhiirr))  bbiillaa  ddiikkaaiittkkaann  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  

mmeellaalluuii  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..  

TTeeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall  bbeerrppaannddaannggaann  bbaahhwwaa  ssuuaattuu  ppeerriillaakkuu  ttiiddaakk  hhaannyyaa  

ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  ssaajjaa  tteettaappii  jjuuggaa  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall..  DDaallaamm  mmeennjjeellaasskkaann  

tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall,,  BBaanndduurraa  mmeennggaaddooppssii  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  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  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  kkoonnddiissii  eekksstteerrnnaall  ((ssttiimmuulluuss))  yyaanngg  

aakkaann  ddiijjaaddiikkaann  oobbjjeekk  oolleehh  rreemmaajjaa  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  ppeennggaammaattaann  sseeddaannggkkaann  ffaakkttoorr  

iinntteerrnnaallnnyyaa  bbeerruuppaa  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  ddaarrii  rreemmaajjaa  tteerrsseebbuutt..  JJiikkaa  

kkoonnddiissii  kkeelluuaarrggaa  bbeerrssiiffaatt  kkoonndduussiiff  ((yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  ttiinnggggiinnyyaa  dduukkuunnggaann  yyaanngg  

bbeerrssiiffaatt  mmaatteerrii  ddaann  ppssiikkoollooggiiss  sseerrttaa  rreennddaahhnnyyaa  ttiinnggkkaatt  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa))  ddaann  kkoonnddiissii  

iinnddiivviidduu  bbeerruuppaa  hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirriinnyyaa  ttiinnggggii,,  sseerrttaa  ttiinnggkkaatt  mmaatteerriiaalliissmmeennyyaa  

rreennddaahh  mmaakkaa  rreemmaajjaa  tteerrsseebbuutt  aakkaann  mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  yyaanngg  

rreennddaahh,,  ddeemmiikkiiaann  jjuuggaa  sseebbaalliikknnyyaa..  



2211  

 

 

BBaanndduurraa  mmeennggeennaallkkaann  kkoonnsseepp  eeffiikkaassii  ddiirrii  ((sseellff  eeffffiiccaaccyy))  yyaaiittuu  ssuuaattuu  

kkeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  ddiirrii  sseennddiirrii  ddaann  rreegguullaassii  ddiirrii  ((sseellff  rreegguullaattiioonn))  yyaaiittuu  

kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  mmeennggaattuurr  ddiirrii  sseennddiirrii    sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  yyaanngg  aaddaa  ppaaddaa  

sseettiiaapp  iinnddiivviidduu..  PPeenneerraappaann  kkoonnsseepp  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiikkeemmbbaannggkkaann  

mmeennjjaaddii  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  

mmaatteerriiaalliissmmee  sseebbaaggaaii  ppeennggggaannttii  eeffiikkaassii  ddiirrii  ddaann  rreegguullaassii  ddiirrii..  HHaall  iinnii  ddiiddaassaarrii  aannggggaappaann  

bbaahhwwaa  ddaallaamm  pprroosseess  rreegguullaassii  ddiirrii,,  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  kkeebbuuttuuhhaann  iinntteerrnnaall  ((BBaanndduurraa,,  11998866)),,  

yyaaiittuu  ((aa))  oobbsseerrvvaassii  ddiirrii,,  ((bb))  ppeenniillaaiiaann  ddiirrii  ddaann  ((cc))  rreeaakkssii  ddiirrii..    KKoonnsseepp  oobbsseerrvvaassii  ddaann  

ppeenniillaaiiaann  ddiirrii    tteerrsseebbuutt  sseejjaallaann  ddeennggaann  kkoonnsseepp  hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  yyaaiittuu  

ppeenniillaaiiaann  tteerrhhaaddaapp  ddiirrii  iinnddiivviidduu  tteerrsseebbuutt  bbaaiikk  sseeccaarraa  ppeerrssoonnaall  mmaauuppuunn  ssoossiiaall..    

PPeenngggguunnaaaann  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaallaamm  kkoonntteekkss  tteeoorrii  BBaanndduurraa  

ssaannggaattllaahh  tteeppaatt  mmeennggiinnggaatt  aaddaannyyaa  kkeeddeekkaattaann  kkeedduuaa  kkoonnsseepp  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  eeffiikkaassii  

ddiirrii  ddaann  ppeennggaattuurraann  ddiirrii..  HHaall  iinnii  ddiidduukkuunngg  oolleehh  bbeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  

WWeeiisskkiirrcchh  ((22001133))  ddaann  ppeenneelliittiiaann    GGeenngg  &&  HHaann  ((22001111))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  

hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  eeffiikkaassii  ddiirrii  ddaann  hhaarrggaa  ddiirrii..  SSeellaaiinn  iittuu  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuuaann  oolleehh  

HHaannssttiinnggeell,,  AAnnddrreeiittzz,,  MMuulllleerr  &&  TThhoommaass  ((22001100)),,  LLiigghhttsseeyy,,  MMaaxxwweellll,,  NNaasshh,,  RRaarreeyy  &&  

MMaaccKKiinnnneeyy  ((22001111))  sseerrttaa  WWaalltteerr  &&  SSaatt  ((22001133))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  

aannttaarraa  kkoonnttrrooll  ddiirrii  ddaann  ppeennggaattuurraann  ddiirrii..  

SSeellaannjjuuttnnyyaa  kkoonnsseepp    rreeaakkssii  ddiirrii  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  BBaanndduurraa  ddaappaatt  

ddiippaahhaammii  sseebbaaggaaii  rreessppoonn  iinnddiivviidduu  bbaaiikk  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff  aattaauu  nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  

ppeerriillaakkuu  mmeerreekkaa,,  bbeerrggaannttuunngg  ppaaddaa  bbaaggaaiimmaannaa  ppeerriillaakkuu  tteerrsseebbuutt  mmeemmeennuuhhii  ssttaannddaarr  

ppeerrssoonnaall  mmeerreekkaa..  KKeettiikkaa  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  lleebbiihh  ppaaddaa  mmaatteerrii  aattaauu  kkeebbeennddaaaann,,  mmaakkaa  

mmeerreekkaa  aakkaann  lleebbiihh  bbeerreessppoonn  ppoossiittiiff  ppaaddaa  ggaayyaa  hhiidduupp  yyaanngg  mmaatteerriiaalliissttiiss  aattaauu  

kkeebbeennddaaaann  tteerrsseebbuutt  yyaanngg  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  aakkaann  mmeemmuunnccuullkkaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeerriillaakkuu  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  
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BBAABB  VVII  

PP  EE  NN  UU  TT  UU  PP  

  

AA..  KKeessiimmppuullaann  

  SSeeccaarraa  uummuumm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteellaahh  sseessuuaaii  ddeennggaann  ttuujjuuaann  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  

yyaaiittuu  mmeenngguujjii  kkeesseessuuaaiiaann  mmooddeell  tteeoorriittiikk  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa  ddeennggaann  

mmooddeell  eemmppiirriissnnyyaa  bbeerrllaannddaasskkaann  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..    

11..  HHaassiill  tteemmuuaann  iinnii  mmeennjjeellaasskkaann  kkeetteerrkkaaiittaann  vvaarriiaabbeell  eekkssooggeenn  ddeennggaann  vvaarriiaabbeell  

eennddooggeenn  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr::  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  mmeerruuppaakkaann  

ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall  yyaanngg  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..    

    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  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..  KKeetteerrkkaaiittaann  aannttaarr  vvaarriiaabbeell  ddaarrii  mmooddeell  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiijjeellaasskkaann  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt,,    bbaahhwwaa::  
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aa..  LLiinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  hhaarrggaa  ddiirrii  

rreemmaajjaa..  SSeemmaakkiinn  kkoonndduussiiff  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  ppuullaa  

hhaarrggaa  ddiirrii..    

bb..  HHaarrggaa  ddiirrii  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  rreemmaajjaa  

ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii..  SSeemmaakkiinn  ttiinnggggii  hhaarrggaa  ddiirrii  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  

ttiinnggggii  ppuullaa  kkoonnttrrooll  ddiirrii..    

cc..  KKeemmaammppuuaann  rreemmaajjaa  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  

ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  mmaatteerriiaalliissmmee..  SSeemmaakkiinn  ttiinnggggii  kkoonnttrrooll  ddiirrii  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  

rreennddaahh  ttiinnggkkaatt  mmaatteerriiaalliissmmeennyyaa..  

dd..  MMaatteerriiaalliissmmee  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  rreemmaajjaa..  SSeemmaakkiinn  

ttiinnggggii  mmaatteerriiaalliissmmee  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  ppuullaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  

22..  LLiinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

ddaann  jjuuggaa  bbeerrppeennggaarruuhh  sseeccaarraa  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  mmeellaalluuii  vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii,,  kkoonnttrrooll  ddiirrii  

ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee..    

33..  PPeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  mmaatteerriiaalliissmmee  

ddaann  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSkkoorr  ppeerreemmppuuaann  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii  ppaaddaa  

kkeedduuaa  vvaarriiaabbeell  tteerrsseebbuutt..  

  

BB..  KKeetteerrbbaattaassaann  PPeenneelliittiiaann  

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..  HHaall  iinnii  

mmeemmbbuukkttiikkaann  bbaahhwwaa  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ddaappaatt  ddiijjeellaasskkaann  mmeellaalluuii  ppeerrssppeekkttiiff  tteeoorrii  

bbeellaajjaarr  ssoossiiaall..  PPeenneelliittiiaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  mmuunnggkkiinn  ddaappaatt  mmeennggaammbbiill  tteeoorrii  llaaiinn  sseeppeerrttii  

ppssiikkooaannaalliissaa  aattaauu  hhiirraarrkkii  kkeepprriibbaaddiiaann  ddaallaamm  mmeennjjeellaasskkaann  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff..  
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LLiinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  

ssttrreessoorr  aattaauu  tteekkaannaann  kkeelluuaarrggaa..  SSeellaaiinn  dduuaa  hhaall  tteerrsseebbuutt,,  ppoollaa  kkoommuunniikkaassii  kkeelluuaarrggaa  

((kkoommuunniikkaassii  aannttaarraa  oorraanngg  ttuuaa  ddaann  aannaakk))  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  ddaappaatt  

mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  PPoollaa  kkoommuunniikkaassii  tteerrsseebbuutt  aannttaarraa  llaaiinn  

bbiissaa  bbeerruuppaa  ppaarreennttaall  yyiieellddiinngg  yyaaiittuu  pprroosseess  yyaanngg  tteerrjjaaddii  kkeettiikkaa  oorraannggttuuaa  sseebbaaggaaii  

ppeennggaammbbiill  kkeeppuuttuussaann  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ppeerrmmiinnttaaaann  pprroodduukk  aannaakk  tteerruuttaammaa  ddaallaamm  

kkoonntteekkss  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn  ddaann  kkeeppuuttuussaann  ppeemmbbeelliiaann..  KKeetteerrbbaattaassaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  

iinnii  hhaannyyaa  mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  dduukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa,,  sseemmeennttaarraa  

aassppeekk  llaaiinn  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  mmiissaallnnyyaa  ppoollaa  kkoommuunniikkaassii  ddaann  mmooddeell  ppeennggaassuuhhaann  ttiiddaakk  

ddiitteelliittii..    

SSkkaallaa  yyaanngg  mmeenngguukkuurr  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  tteerrddiirrii  aattaass  aassppeekk  dduukkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  ddaann  aassppeekk  ssttrreessoorr  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa..  DDuukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduukkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  bbeerrwwuujjuudd  ((kkoonnggkkrriitt))  yyaaiittuu  uuaanngg,,  mmaakkaannaann,,  ppaakkaaiiaann  ddaann  jjeenniiss  dduukkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  ttaakk  bbeerrwwuujjuudd  ((aabbssttrraakk))  yyaaiittuu  wwaakkttuu,,  ppeerrhhaattiiaann,,  kkeeddiissiipplliinnaann,,  kkeettrraammppiillaann  

hhiidduupp,,  dduukkuunnggaann  eemmoossiioonnaall  ddaann  kkaassiihh  ssaayyaanngg..  SSeeddaannggkkaann  sskkaallaa  yyaanngg  mmeenngguukkuurr  

aassppeekk  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa  mmeemmbbaaggii  ssttrreessoorr  kkeelluuaarrggaa  ppaaddaa  aassppeekk  tteemmppaatt  ttiinnggggaall,,  ssttaattuuss  

sseekkoollaahh,,  kkeeaaddaaaann  kkeeuuaannggaann  kkeelluuaarrggaa,,  kkeehhaaddiirraann  oorraannggttuuaa,,  ssttaabbiilliittaass  hhuubbuunnggaann,,  

ppeerrppiissaahhaann,,  kkeennaakkaallaann,,  kkeekkeerraassaann  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa,,  kkoommuunniikkaassii  ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa,,  ddaann  

ppeerrcceerraaiiaann  oorraannggttuuaa..  UUnnttuukk  mmeemmppeerrkkaayyaa  ppeemmbbaahhaassaann  tteennttaanngg  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa,,  

ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  bbiissaa  ddiiaaddaakkaann  aannaalliissiiss  bbuuttiirr  aaiitteemm..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  hhaall  iinnii  mmeennjjaaddii  

kkeetteerrbbaattaassaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

PPeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  bbuukkaannllaahh  ssuuaattuu  kkoonnddiissii  yyaanngg  mmuunnccuull  bbeeggiittuu  ssaajjaa,,  

nnaammuunn  tteerrddaappaatt  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeennjjaaddii  ppeennyyeebbaabbnnyyaa,,  yyaaiittuu  ppeennggaarruuhh  ddaarrii  ddaallaamm  

iinnddiivviidduu  iittuu  sseennddiirrii  ((ppssiikkoollooggiiss)),,  ssoossiioollooggiiss,,  ddaann  kkeelluuaarrggaa..  KKeetteerrbbaattaassaann  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  hhaannyyaa  mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  ffaakkttoorr  kkeelluuaarrggaa,,  ppaaddaahhaall  ffaakkttoorr  ssoossiiaall  aattaauu  

ssoossiioollooggiiss  jjuuggaa  mmeemmppuunnyyaaii  ppeennggaarruuhh  yyaanngg  ccuukkuupp  bbeessaarr  tteerrhhaaddaapp  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  
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kkoommppuullssiiff..  FFaakkttoorr  ssoossiiaall  tteerrsseebbuutt  bbiissaa  bbeerruuppaa  tteemmaann  sseebbaayyaa,,  mmeeddiiaa  ssoossiiaall  sseeppeerrttii  

tteelleevviissii,,  iinntteerrnneett,,  ssuurraatt  kkaabbaarr..  SSeellaaiinn  iittuu  ffaakkttoorr  kkeemmuuddaahhaann  ppeenngggguunnaaaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt  

mmuunnggkkiinn  jjuuggaa  ddaappaatt  mmeennjjaaddii  ffaakkttoorr  yyaanngg  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  

PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  mmaatteerriiaalliissmmee  mmeerruuppaakkaann  vvaarriiaabbeell  mmeeddiiaattoorr  yyaanngg  ppaalliinngg  

bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  jjiikkaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  

vvaarriiaabbeell  hhaarrggaa  ddiirrii  ddaann  kkoonnttrrooll  ddiirrii..  KKaarreennaa  iittuu  ppeerrlluu  ddiicceerrmmaattii  lleebbiihh  llaannjjuutt  tteennttaanngg  hhaassiill  

tteemmuuaann  iinnii,,  sseellaaiinn  tteennttuu  ssaajjaa  mmeenncceerrmmaattii  jjuuggaa  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  llaaiinn  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiikkaajjii  sseeppeerrttii  

ssoossiiaall  eekkoonnoommii  ddaarrii  rreemmaajjaa  aattaauu  oorraannggttuuaa..  

  

CC..  RReekkoommeennddaassii  

RReekkoommeennddaassii  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  sseehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  

ddiippeerroolleehh  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh::  

aa..  BBaaggii  pprraakkttiissii  ddii  bbiiddaanngg  ppssiikkoollooggii  ddaann  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn..  PPeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  ffeennoommeennaa  mmeennaarriikk  ddaallaamm  kkaajjiiaann  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummeenn,,  

kkaarreennaa  mmeemmiilliikkii  eeffeekk  nneeggaattiiff  ddaann  eeffeekk  ppoossiittiiff  bbaaggii  kkoonnssuummeenn..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  ppeerrlluu  

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..  

bb..  BBaaggii  kkeelluuaarrggaa..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  kkeelluuaarrggaa  mmeemmppuunnyyaaii  

ppeerraann  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  ddaann  ssttrraatteeggiiss  ddaallaamm  uuppaayyaa  ppeennaanngggguullaannggaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  

ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  KKaarreennaa  iittuu  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  

ggaammbbaarraann  ddaann  mmaassuukkaann  ppaaddaa  oorraanngg  ttuuaa,,  hhaall--hhaall  aappaa  yyaanngg  sseemmeessttiinnyyaa  ddiillaakkuukkaann  

ddaann  hhaall--hhaall  aappaa  yyaanngg  sseemmeessttiinnyyaa  ddiihhiinnddaarrii  aaggaarr  aannaakk--aannaakknnyyaa  ttiiddaakk  tteerrjjeerruummuuss  

ddaallaamm  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff..  SSeeppeerrttii  ::  mmeemmbbeerriikkaann  ccoonnttoohh  yyaanngg  ppoossiittiiff  
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ppaaddaa  aannaakk--aannaakk  aattaauu  rreemmaajjaa  ddaallaamm  hhaall  ppeerriillaakkuu  kkoonnssuummssii,,  mmeemmbbeerriikkaann  

dduukkuunnggaann  yyaanngg  ppoossiittiiff  bbaaiikk  mmoorriill  mmaauuppuunn  mmaatteerrii  ppaaddaa  aannaakk--aannaakk  aattaauu  rreemmaajjaa  

sseeccaarraa  ttiiddaakk  bbeerrlleebbiihhaann,,  sseerrttaa  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  tteekkaannaann  aattaauu  kkeekkeerraassaann  ppaaddaa  

aannaakk--aannaakk  aattaauu  rreemmaajjaa,,  sseehhiinnggggaa  mmeennyyeebbaabbkkaann  rreemmaajjaa  tteerrtteekkaann  ddaann  

mmeennyyaalluurrkkaann  eemmoossiinnyyaa  ppaaddaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeellaaiinn  kkoommppuullssiiff  tteerrsseebbuutt..  

cc..  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..  

22..  SSuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann..  MMooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmaassiihh  tteerrbbaattaass  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  rreemmaajjaa  

aakkhhiirr..  BBaaggii  ppeenneelliittii  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiihhaarraappkkaann  mmeemmppeerrlluuaass  jjaannggkkaauuaann  ssaassaarraann  

ttiiddaakk  hhaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  ssuubbyyeekk  rreemmaajjaa  aakkhhiirr,,  nnaammuunn  jjuuggaa  rreemmaajjaa  aawwaall  ddaann  

rreemmaajjaa  ppeerrtteennggaahhaann..  AAggaarr  ddiippeerroolleehh  ppeemmaahhaammaann  tteennttaanngg  pprroosseess  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  bbeerrddaassaarrkkaann  ddiinnaammiikkaa  ppeerrkkeemmbbaannggaa  rreemmaajjaa,,  sseekkaalliigguuss  mmeenngguujjii  

eeffeekkttiiffiittaass  mmooddeell  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  sseettttiinngg  rreemmaajjaa  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..  

33..  IInnssttrruummeenn  ppeenneelliittiiaann  ddaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann..  BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenngguujjiiaann  

vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass,,  wwaallaauuppuunn  iinnssttrruummeenntt  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteellaahh  mmeemmiilliikkii  

ttiinnggkkaatt  vvaalliiddttaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass  yyaanngg  ttiinnggggii  nnaammuunn  mmaassiihh  ddiitteemmuukkaann  aaddaannyyaa  
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aaiitteemm  yyaanngg  kkooeeffiissiieenn  kkoorreellaassiinnyyaa  kkuurraanngg  ddaarrii  00,,330000  ddaann  aaddaa  ffaakkttoorr  yyaanngg  nniillaaii  

llooaaddiinnggnnyyaa  mmaassiihh  kkuurraanngg  ddaarrii  00,,550000..  KKaarreennaa  iittuu  ppeerrlluu  ddiippeerrbbaaiikkii  sseehhiinnggggaa  

ddiippeerroolleehh  iinnssttrruummeenn  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass  yyaanngg  

lleebbiihh  ttiinnggggii..  CCaarraannyyaa  aaddaallaahh  ddeennggaann  mmeennaammbbaahh  jjuummllaahh  aaiitteemm..    

44..  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..  

55..  BBeerrddaassaarrkkaann  ppeenneelliittiiaann  tteerrddaahhuulluu  ((CChhrriisstteennssoonn  eett  aall..,,  11999944;;  FFaabbeerr  eett  aall..,,  11998877;;  

OO’’GGuuiinnnn  &&  FFaabbeerr,,  11998899))  kkaatteeggoorrii  pprroodduukk  yyaanngg  bbaannyyaakk  ddiibbeellii  oolleehh  ppeemmbbeellii  

kkoommppuullssiiff  ((ccoommppuullssiivvee  bbuuyyeerr))  aaddaallaahh  pprroodduukk  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  hhaarrggaa  

ddiirrii,,  sseeppeerrttii::  ppaakkaaiiaann,,  ppeerrhhiiaassaann,,  mmaakkeeuupp,,  sseerrttaa  aakksseessoorriiss,,  bbaaggii  ppeemmbbeellii  

ppeerreemmppuuaann,,  sseeddaannggkkaann  bbaaggii  llaakkii--llaakkii  lleebbiihh  bbaannyyaakk  mmeemmbbeellii  pprroodduukk  ppeerraallaattaann  

eelleekkttrroonniikk..  SSeellaaiinn  iittuu,,  hhaannddpphhoonnee  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  bbaarraanngg  yyaanngg  bbaannyyaakk  ddiibbeellii  

oolleehh  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyeerr  bbaaiikk  llaakkii--llaakkii  mmaauuppuunn  ppeerreemmppuuaann..  SSeehhiinnggggaa  bbaaggii  

ppeenneelliittii  sseellaannjjuuttnnyyaa,,  bbiissaa  mmeemmaassuukkkkaann  jjeenniiss  pprroodduukk  yyaanngg  bbaannyyaakk  ddiibbeellii  oolleehh  

ccoommppuullssiivvee  bbuuyyeerr    tteerrsseebbuutt..  
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RReellaattiioonnsshhiippss..  TThhiirrdd  EEddiittiioonn..  NNeeww  YYoorrkk::  MMcc  GGrraaww--HHiillll  PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy..  

CCaarrllssoonn,,  LL..  &&  SSaannffoorrdd  GG..  ((11998888))..  PPaarreennttaall  ssttyyllee  aanndd  ccoonnssuummeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn  ooff  cchhiillddrreenn..  
JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  11((55)),,  7777--9944..    

  

CCaarrllssoonn,,  NN..RR..,,  WWiilliiaamm  BB..,,  CC..  DDoonnaalldd  HHeetthh,,  &&  RRooddnneeyy  SS..  ((22000077))..  PPssyycchhoollooggyy::  TThhee  

SScciieennccee  ooff  BBeehhaavviioouurr  --  44tthh  CCaannaaddiiaann  eedd....  TToorroonnttoo,,  OONN::  PPeeaarrssoonn  EEdduuccaattiioonn  

CCaannaaddaa..  

  

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..    

CCaasstt,,  AA..  DD..,,  &&  BBuurrkkee,,  PP..  JJ..  ((22000022))..  AA  tthheeoorryy  ooff  sseellff--eesstteeeemm..  SSoocciiaall  FFoorrcceess,,  8800  ((33)),,  

11004411--11006688  

CChheenn--YYuu  &&  SSeeoocckk..  22000022..  AAddoolleesscceenntt’’ss  ccllootthhiinngg  ppuurrcchhaassee  mmoottiivvaattiioonn,,  iinnffoorrmmaattiioonn  

ssoouurrcceess,,  aanndd  ssttoorree  sseelleeccttiioonn  ccrreettiirriiaa::  ccoommppaarriissoonn  ooff  mmaallee//  ffeemmaallee  aanndd  iimmppuullssee//  
nnoonniimmppuullssee  sshhooppppeerrss..  FFaammiillyy  aanndd  CCoonnssuummeerr  SScciieenncceess  RReesseeaarrcchh  JJoouurrnnaall..              3311  

((44)),,  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  aanndd  CCoonnssuummeerr  SScciieennccee..    

CChhrriisstteennssoonn,,  GG..  AA..,,  FFaabbeerr,,  RR..  JJ..,,  &&  MMiittcchheellll,,  JJ..  EE..  ((11999944))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  
DDeessccrriippttiivvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  ppssyycchhiiaattrriicc  ccoommoorrbbiiddiittyy..  JJoouurrnnaall  ooff  CClliinniiccaall  

PPssyycchhiiaattrryy,,    5555((1122)),,  554455--554466..    

CCoollee,,  LL..,,  &&  SShheerrrreellll,,  DD..  ((11999955))..  CCoommppaarriinngg  ssccaalleess  ttoo  mmeeaassuurree  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  AAnn  
eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddiimmeennssiioonnaalliittyy..  AAddvvaanncceess  iinn  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  2222  ((11)),,  

441199--442277  
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CCoooobb,,  NN..JJ..  ((22000011))..  AAddoolleesscceennccee..  44
tthh  

EEddiittiioonn..  CCaalliiffoorrnniiaa::  MMaayyffiieelldd  PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy..  

CCooooppeerrssmmiitthh,,  SS..  ((11998811))..  TThhee  aanntteecceeddeennttss  ooff  sseellff--eesstteeeemm..  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  CCAA::  

FFrreeeemmaann..  

dd’’AAssttoouuss,,  AA..  ((11999900))..  AAnn  IInnqquuiirryy  iinnttoo  tthhee  ccoommppuullssiivvee  ssiiddee  ooff    ““nnoorrmmaall””  ccoonnssuummeerrss..  

JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  PPoolliiccyy,,  1133  ((11)),,  1155--2255  

dd’’AAssttoouuss,,  AA..,,  MMaallttaaiiss,,  JJ..,,  &&  RRoobbeerrggee,,  CC..  ((11999900))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  tteennddeenncciieess  ooff  
aaddoolleesscceenntt  ccoonnssuummeerrss..  AAddvvaanncceess  iinn  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  1177  ((11)),,    330066--331122  

DDaavviiddssoonn,,  GG..  CC..,,  NNeeaallee,,  JJ..  MM..,,  &&  KKrriinngg,,  AA..  ((22000044))..  AAbbnnoorrmmaall  PPssyycchhoollooggyy..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  

JJoohhnn  WWiilleeyy  aanndd  SSoonnss..  

DDaayy,,  RR..DD..,,  ((22001100))..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  FFaammiillyy  PPrroocceesssseess..  FFiifftthh  EEddiittiioonn..  NNeeww  YYoorrkk::  

RRoouuttlleeddggee..  

DDeeSSaarrbboo,,  WWaayynnee  &&  EEddwwaarrdd,,  EElliizzaabbeetthh..  ((11999966))..  TTyyppoollooggiieess  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  

bbeehhaavviioorr  ::  AA  ccoonnssttrraaiinneedd  cclluusstteerrwwiissee  rreeggrreessssiioonn  aapppprrooaacchh..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  

PPssyycchhoollooggyy,,    55  ((33)),,  223311--226622..  

DDhhoollaakkiiaa,,  UU..  MM..,,  BBaaggoozzzzii,,  RR..  PP..,,  &&  PPeeaarroo,,  LL..  KK..  ((22000044))..  AA  ssoocciiaall  iinnfflluueennccee  mmooddeell  ooff  

ccoonnssuummeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  nneettwwoorrkk--aanndd  ssmmaallll--ggrroouupp--bbaasseedd  vviirrttuuaall  ccoommmmuunniittiieess..  

IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  RReesseeaarrcchh  iinn  MMaarrkkeettiinngg,,  2211((33)),,  224411––226633..  

DDiirreekkttoorraatt  TTeekknnoollooggii  IInnffoorrmmaassii  ddaann  DDookkuummeennttaassii  BBKKKKBBNN..  ((22001111))..  KKaammuuss  IIssttiillaahh  

KKeeppeenndduudduukkaann  ddaann  KKeelluuaarrggaa  BBeerreennccaannaa  NNaassiioonnaall..    

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  ((44)),,  446677––9911..  

DDoorrnn,,  LL..    DD..,,  DDaahhll,,  RR..EE..,,  WWiilllliiaammssoonn,,  DD..EE..,,  BBiirrmmaahheerr  BB..,,  AAxxeellssoonn,,  PP..  JJ..,,  SSttuullll,,  SS..DD..,,  &&  

RRyyaann,,  NN..DD..,,  ((22000033))..  DDeevveellooppmmeennttaall  MMaarrkkeerrss  IInn  AAddoolleesscceennccee::  IImmpplliiccaattiioonnss  FFoorr  

SSttuuddiieess  OOff  PPuubbeerrttaall  PPrroocceesssseess..  JJoouurrnnaall  ooff  yyoouutthh  aanndd  aaddoolleesscceennccee,,    3322  ((55)),,      

115577––116677..  

DDoottssoonn,,  MM..  JJ..,,  &&  HHyyaatttt,,  EE..  MM..  ((22000055))..  MMaajjoorr  iinnfflluueennccee  ffaaccttoorrss  iinn  cchhiillddrreenn’’ss  ccoonnssuummeerr  
ssoocciiaalliizzaattiioonn..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  MMaarrkkeettiinngg,,  2222((11)),,  3355––4422..  

DDuurrrraanndd,,  MM..,,  &&  BBaarrllooww,,  DD..  HH..  ((22000066))..  EEsssseennttiiaallss  ooff  AAbbnnoorrmmaall  PPssyycchhoollooggyy..  BBeellmmoonntt::  

TThhoommssoonn//SSoouutthh--WWeesstteerrnn..  

EEddwwaarrddss,,  EE..  AA..  ((11999933))..  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  nneeww  ssccaallee  ffoorr  mmeeaassuurriinngg  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  
bbeehhaavviioorr..  FFiinnaanncciiaall  CCoouunnsseelliinngg  aanndd  PPllaannnniinngg,,  44((11)),,  6677––8844..  

EEkkaassaarrii,,  EE..,,  ((22001111)),,  IInnii  ddiiaa  ppeerrbbeeddaaaann  bbeellaannjjaa  wwaanniittaa  ddaann  pprriiaa,,  MMaajjaallaahh::  LLiiffeessttyyllee  

WWaalliippoopp  
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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  

EElllliiootttt,,  RR..  ((11999944))..  AAddddiiccttiivvee  ccoonnssuummppttiioonn::  ffuunnccttiioonn  aanndd  ffrraaggmmeennttaattiioonn  iinn  ppoossttmmooddeerrnniittyy..  

JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  PPoolliiccyy,,  1177((22)),,  115599––117799..  

EEnnddlleerr,,  NN..SS..,,  &&  RRoosseennsstteeiinn,,  AA..JJ..  ((11999977))..  EEvvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy  ccoonnssttrruucctt  iinn  
mmaarrkkeettiinngg  aanndd  iittss  aapplliiccaabbiilliittyy  ttoo  ccoonntteemmppoorraarryy  ppeerrssoonnaalliittyy  rreesseeaarrcchh..  JJoouurrnnaall  ooff  

CCoonnssuummeerr  PPssyycchhoollooggyy,,  66((11)),,  5555--6666..  

EEyysseenncckk,,  HH..  JJ..  ((11994477))..  DDiimmeennssiioonnss  ooff  ppeerrssoonnaalliittyy..  LLoonnddoonn::  RRoouuttlleeddggee  &&  KKeeggaann  PPaauull  

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  

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

ooff  ccoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  1199  ((33)),,  445599––446699..  

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..  

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    

  
FFeerrddiinnaanndd,,  AA..  ((22000055))..  SSttrruuccttuurraall  EEqquuaattiioonn  MMooddeelliinngg  ddaallaamm  PPeenneelliittiiaann  MMaannaajjeemmeenn,,  

SSeemmaarraanngg::  PPeenneerrbbiitt  UUnniivveerrssiittaass  DDiippeennooggoorroo  

  

FFlloouurrii,,  EE..,,  ((22000055))..  AAdduulltt  mmaatteerriiaalliissmmee//ppoossttmmaatteerriiaalliissmmee  aanndd  llaatteerr  mmeennttaall  hheeaalltthh::  TThhee  
rroollee  ooff  sseellff--eeffffiiccaaccyy,,  SSoocciiaall  IInnddiiccaattoorrss  RReesseeaarrcchh  7733((11))..  11--1188  

  

FFrriieessee,,  SS..  &&  KKooeenniigg,,  HH..,,  ((11999933))..  SShhooppppiinngg  ffoorr  ttrroouubbllee,,  AAddvvaanncciinngg  tthhee  CCoonnssuummeerr  

IInntteerreesstt,,  55((11)),,  2244--3322  

  

GGeenngg,,  LL..JJ..,,  &&  HHaann,,  DD..  ((22001111)),,  RReellaattiioonnsshhiipp  aammoonngg  sseellff  eesstteeeemm,,  sseellff  eeffffiiccaaccyy,,  aanndd  ffaaiitthh  

iinn  ppeeooppllee  iinn  CChhiinneessee  hheerrooiinn  aabbuusseerrss..  JJoouurrnnaall  ooff  SSoocciiaall  BBeehhaavviioorr  aanndd  PPeerrssoonnaalliittyy,,  

3399  ((66)),,  779977--880066  

  
GGhhoozzaallii,,  II..  ((22000077))..  MMooddeell  ppeerrssaammaaaann  ssttrruukkttuurraall..  KKoonnsseepp  ddaann  AApplliikkaassii  ddeennggaann  PPrrooggrraamm  

AAMMOOSS  1166..  SSeemmaarraanngg::  PPrrooggrraamm  SS33  IIllmmuu  EEkkoonnoommii  UUnniivveerrssiittaass  DDiippoonneeggoorroo..    

  

GGoollddbbeerrgg,,  MM..  EE..,,  GGoorrnn,,  GG..  JJ..,,  PPeerraacccchhiioo,,  LL..  AA..,,  &&  BBaammoossssyy,,  GG..  ((22000033))..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  
mmaatteerriiaalliissmm  aammoonngg  yyoouutthh..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  PPssyycchhoollooggyy,,  1133  ((33)),,  227788−−228888..  
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GGrraayy--LLiittttllee,,  BB..,,    WWiilllliiaammss,,  VV..SS..LL..,,  &&  HHaannccoocckk,,  TT..DD..,,  ((11999977))..  AAnn  iitteemm  rreessppoonnssee  tthheeoorryy  
aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  RRoosseennbbeerrgg  SSeellff--EEsstteeeemm  SSccaallee..  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  

PPssyycchhoollooggyy  BBuulllleettiinn,,  2233((55))..  444433--445511  

GGuuiinnnn,,  BB..,,  VViinncceenntt,,  VV..,,  SSeemmppeerr,,  TT..,,  &&  JJoorrggeennsseenn,,  LL..  ((22000000))..  AAccttiivviittyy  iinnvvoollvveemmeenntt,,  ggooaall  

ppeerrssppeeccttiivvee,,  aanndd  sseellff––eesstteeeemm  aammoonngg  MMeexxiiccaann  AAmmeerriiccaann  aaddoolleesscceennttss..  RReesseeaarrcchh  

QQuuaarrtteerrllyy  ffoorr  EExxeerrcciissee  &&  SSppoorrtt,,  7711((33)),,  330088--331111..    

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  ((11)),,  9955––110077..  

HHaaiirr,,  JJ..  FF..,,  BBllaacckk,,  WW..  CC..,,  BBaabbiinn,,  BB..  JJ..,,  AAnnddeerrssoonn,,  RR..  EE..,,  &&  TTaatthhaamm,,  RR..  LL..  ((22000066))..  

MMuullttiivvaarriiaattee  DDaattaa  aannaallyyssiiss..  SSiixxtthh  EEddiittiioonn..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPeeaarrssoonn  PPrreennttiiccee    

  

HHaarrtteerr,,  SS..  ((22000066))..  TThhee  sseellff..  DDaallaamm  EEiisseennbbeerrgg,,  NN..,,  DDaammoonn,,  WW..,,&&LLeerrnneerr,,  RR..MM..  ((EEddss))..  

HHaannddbbooookk  ooff  cchhiilldd  ppssyycchhoollooggyy  ((66
tthh  EEdd..

)),,  
  
550077--557700..    HHoobbookkeenn::  JJoohhnn  WWiilleeyy  &&  SSoonnss,,  

IInncc..  

HHaassssaayy,,  DD..  NN..,,  &&  SSmmiitthh,,  MM..  CC..  ((11999966))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  AAnn  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  
ccoonnssuummppttiioonn  mmoottiivvee..  PPssyycchhoollooggyy  &&  MMaarrkkeettiinngg,,  1133((88)),,  774411––775522..  

HHaannffssttiinnggll,,BB..,,  AAnnddrreeiittzz,,II..,,  MMüülllleerr,,  FF..HH..,,  &&  TThhoommaass,,  AA..  ((22001100))..  AArree  sseellff--rreegguullaattiioonn  aanndd  

sseellff--ccoonnttrrooll  mmeeddiiaattoorrss  bbeettwweeeenn  ppssyycchhoollooggiiccaall  bbaassiicc  nneeeeddss  aanndd  iinnttrriinnssiicc  tteeaacchheerr  
mmoottiivvaattiioonn??    JJoouurrnnaall  ffoorr  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  OOnnlliinnee..  22  ((22))..  5555--7711..  

HHiirrsscchhmmaann,,  EE..  CC..  ((11999922))..  TThhee  ccoonncciioouussnneessss  ooff  aaddddiiccttiioonn::  ttoowwaarrdd  aa  ggeenneerraall  tthheeoorryy  ooff  
ccoommppuullssiivvee  ccoonnssuummppttiioonn..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  1199  ((22)),,  115555––117799..  

HHiirrsscchhmmaann,,  EE..  CC..,,  &&  SStteerrnn,,  BB..  BB..  ((11999999))..  TThhee  rroolleess  ooff  eemmoottiioonn  iinn  ccoonnssuummeerr  rreesseeaarrcchh..  
AAddvvaanncceess  iinn  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  2266  ((11)),,  44––1111..  

HHoocchh,,  SS..JJ..  aanndd  LLoowweennsstteeiinn,,  GG..FF..  ((11999911))..  TTiimmee--iinnccoonnssiisstteenntt  pprreeffeerreenncceess  aanndd  ccoonnssuummeerr  
sseellff--ccoonnttrrooll..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  1177  ((44))  ,,  449922--550077..  

HHoollllaannddeerr,,  EE..,,  &&  AAlllleenn,,  AA..  ((22000066))..  IIss  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  aa  rreeaall  ddiissoorrddeerr,,  aanndd  iiss  iitt  rreeaallllyy  
ccoommppuullssiivvee??  TThhee  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  PPssyycchhiiaattrryy,,  116633((1100)),,  11667700--11667722..  

HHoorrvvaatthh,,CC..,,  AAddiigguuzzeell,,  FF..,,  &&  HHeerrkk,,  VV..  HH..  ((22001133))..  CCuullttuurraall  aassppeeccttss  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  
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OOzzeerr,,  EE..MM..,,  &&  BBaanndduurraa,,  AA  ((11999900))..  MMeecchhaanniissmmss  ggoovveerrnniinngg  eemmppoowweerrmmeenntt  eeffffeeccttss::  aa  sseellff  
eeffffiiccaaccyy  aannaallyyssiiss..  JJoouurrnnaall  ooff  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy,,  5588  ((33)),,  447722--448866..  

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..  

PPaappaalliiaa,,  DD..EE..,,  OOllddss,,  SS..WW..,,  &&  FFeellddmmaann,,  RR..DD..  ((22000099)),,  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  

MMccGGrraaww--HHiillll..          

PPaarrkk,,  HH..--JJ..,,  &&  BBuurrnnss,,  LL..  DD..  ((22000055))..  FFaasshhiioonn  oorriieennttaattiioonn,,  ccrreeddiitt  ccaarrdd  uussee,,  aanndd  ccoommppuullssiivvee  

bbuuyyiinngg..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  MMaarrkkeettiinngg,,  2222((33)),,  113355––114411..  

PPeeaarrssoonn,,  NN..,,  BBiiddddllee,,  SS..JJ..HH..,,  &&  GGoorreellyy,,  TT..  ((22000088))..  FFaammiillyy  ccoorrrreellaatteess  ooff  bbrreeaacckkffaasstt  
ccoonnssuummppttiioonn  aammoonngg  cchhiillddrreenn  aanndd  aaddoolleesscceennttaa::  aa  ssyysstteemmaattiicc  rreevviieeww..  AAppppeettiittee,,  

5522,,  11--77..  

  

PPhhiilllliippss,,  TT..  MM..,,  ((22001122)),,  TThhee  IInnfflluueennccee  ooff  FFaammiillyy  SSttrruuccttuurree  VVss..  FFaammiillyy  CClliimmaattee  oonn  
AAddoolleesscceenntt  WWeellll--BBeeiinngg..  CChhiilldd  &&  AAddoolleesscceenntt  SSoocciiaall  WWoorrkk  JJoouurrnnaall,,  2299..  110033––111100  

RRaaaabb,,  GG..,,  EEllggeerr,,  CC..  EE..,,  NNeeuunneerr,,  MM..,,  &&  WWeebbeerr,,  BB..  ((22001111))..  AA  NNeeuurroollooggiiccaall  SSttuuddyy  ooff  

CCoommppuullssiivvee  BBuuyyiinngg  BBeehhaavviioouurr..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  PPoolliiccyy..  3344  ((44)),,  440011--441133..  

RRaahhmmaa,,  WW..  MM..,,  &&  SSwwaasstthhaa,,  BB..,,  DDHH..  ((22000088))..  PPeennggaarruuhh  ppoollaa  kkoommuunniikkaassii  kkeelluuaarrggaa,,  

ppaarreennttaall  yyiieellddiinngg  ddaann  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  oorraannggttuuaa  ppaaddaa  ppeerriillaakkuu  ppeemmbbeelliiaann  
yyaanngg  kkoommppuullssiiff..  ((TTeessiiss  ttiiddaakk  ddiippuubblliikkaassiikkaann))..  FFaakkuullttaass  EEkkoonnoommii  UUnniivveerrssiittaass  

GGaaddjjaahh  MMaaddaa..    

RRiicchhiinnss,,  MM..  LL..  ((22000044))..  TThhee  mmaatteerriiaall  vvaalluueess  ssccaallee::  MMeeaassuurreemmeenntt  pprrooppeerrttiieess  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  sshhoorrtt  ffoorrmm..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  3311((11)),,  220099––221199..  

RRiicchhiinnss,,  MM..  LL..,,  &&  DDaawwssoonn,,  SS..  ((11999922))..  AA  ccoonnssuummeerr  vvaalluueess  oorriieennttaattiioonn  ffoorr  mmaatteerriiaalliissmmee  

aanndd  iittss  mmeeaassuurreemmeenntt::  SSccaallee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  vvaalliiddaattiioonn..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  

RReesseeaarrcchh;;  1199((33)),,    330033--331166    

RRiiddggwwaayy,,  NN..MM..,,  &&  KKuukkaarr--KKiinnnneeyy,,  MM..  ((22000055))..  HHii,,  II''mm  aa  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyeerr::  AA  ccoonntteenntt  
aannaallyyssiiss  ooff  tthheemmeess  ffrroomm  tteessttiimmoonniiaall  tteelleepphhoonnee  ccaallllss  aatt  QQVVCC,,    AAddvvaanncceess  iinn  

CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  3322  ((11)),,  443311--443366  

RRiiddggwwaayy,,  NNaannccyy  MM..,,  MMoonniikkaa,,  KK..,,    MMoonnrrooee,,  KK..,,  &&  KKeenntt,,  BB..  ((22000088))..  AAnn  eexxppaannddeedd  
ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  aanndd  aa  nneeww  mmeeaassuurree  ooff  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..  JJoouurrnnaall  ooff  

CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  3355  ((44)),,  662222--663399  

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..  
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RRoobbeerrtt,,  JJ..AA..,,  &&  TTaannnneerr,,  JJ..FF..,,  ((22000000))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  aanndd  rriisskkyy  bbeehhaavviioorr  aammoonngg  
aaddoolleesscceennttss..  PPssyycchhoollooggiiccaall  RReeppoorrttss,,    8866,,  776633--777700..  

RRoobbeerrttss,,  JJ..  AA..,,  MMaannoolliiss,,  CC..,,  &&  TTaannnneerr,,  JJ..  FF..  ((22000033))..  FFaammiillyy  ssttrruuccttuurree,,  mmaatteerriiaalliissmmee,,  aanndd  
ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  AA  rreeiinnqquuiirryy  aanndd  eexxtteennssiioonn..  AAccaaddeemmyy  ooff  MMaarrkkeettiinngg  SScciieennccee..  

JJoouurrnnaall,,  3311((33)),,  330000--331111..  

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..,,  MMaannoolliiss,,  CC..,,  &&  TTaannnneerr,,  JJ..  FF..  ((22000066))..  AAddoolleesscceenntt  aauuttoonnoommyy    aanndd  tthhee  
iimmppaacctt  ooff  ffaammiillyy  ssttrruuccttuurree  oonn  mmaatteerriiaalliissmm  aanndd  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg,,  JJoouurrnnaall  ooff  

MMaarrkkeettiinngg  TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee,,  1144((1144)),,  330011--331144  

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))..  SSttrreessss,,  ggeennddeerr,,  aanndd  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg  aammoonngg  
eeaarrllyy  aaddoolleesscceennttss,,  YYoouunngg  CCoonnssuummeerrss,,1133((22)),,  111133--112233..  

RRooddrríígguueezz--VViillllaarriinnoo,,  RR..,,  GGoonnzzáálleezz--LLoorreennzzoo,,  MM..,,  FFeerrnnáánnddeezz--GGoonnzzáálleezz,,  ÁÁ..,,  

LLaammeeiirraass--FFeerrnnáánnddeezz,,  MM..,,    &&  FFoollttzz,,  MM..LL..  ((22000066))..  IInnddiivviidduuaall  ffaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
bbuuyyiinngg  aaddddiiccttiioonn::  AAnn  eemmppiirriiccaall  ssttuuddyy..  AAddddiiccttiioonn  RReesseeaarrcchh  &&  TThheeoorryy,,  1144  ((55)),,  

551111--552255..  

RRooookk,,  DD..  ((11998877)),,  TThhee  bbuuyyiinngg  iimmppuullssee,,  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh,,  1144  ((22)),,  118899--119999..  

RRoosseennbbeerrgg,,  MM..  ((11996655))..  SSoocciieettyy  aanndd  tthhee  aaddoolleesscceenntt  sseellff--iimmaaggee..  PPrriinncceettoonn,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

RRoossee,,  PP..  ((22000077))..  MMeeddiiaattoorrss  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  nnaarrcciissssiissmm  aanndd  ccoommppuullssiivvee  

bbuuyyiinngg::  tthhee  rroolleess  ooff  mmaatteerriiaalliissmmee  aanndd  iimmppuullssee  ccoonnttrrooll..  PPssyycchhoollooggyy  ooff  AAddddiiccttiivvee  

BBeehhaavviioorrss,,  2211((44)),,  557766..  

SSaallkkiinndd  NN..JJ  &&  MMaarrggoolliiss,,  LL..HH..  ((22000022))..  CChhiilldd  DDeeppeelloovveemmeenntt..  NNeeww  YYoorrkk::  MMaaccmmiillllaann  

RReeffeerreenncceess..  

SSaannttrroocckk,,  JJ..  ((22000077)),,  DDeeppeelloovveemmeennttaall  PPssyycchhoollooggyy,,  PPrriinncceettoonn,,  NNeeww  YYoorrkk::  PPrriinncceettoonn  

UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

SSaarrii,,  RR..  KK..  ((22001133))..  PPeennggaarruuhh  kkoonnttrrooll  ddiirrii,,  mmoottiivvaassii,,  ddaann  mmaatteerriiaalliissmmee  tteerrhhaaddaapp  ppeerriillaakkuu  

ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff::  SSuurrvveeii  PPaaddaa  MMaahhaassiisswwaa  UUnniivveerrssiittaass  MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh  

PPuurrwwoorreejjoo,,    SSeeggmmeenn  MMaannaajjeemmeenn,,  11,,  11--88  

SScchheerrhhoorrnn,,  GG..,,  RReeiisscchh,,  LL..  AA..,,  &&  RRaaaabb,,  GG..  ((11999900))..  AAddddiiccttiivvee  bbuuyyiinngg  iinn  wweesstt  ggeerrmmaannyy::  aann  
eemmppiirriiccaall  ssttuuddyy..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoonnssuummeerr  PPoolliiccyy,,  1133((44)),,  335555––338877..  

SScchhiiffffmmaann,,  LL..  GG..,,  &&  KKaannuukk..  ((22001100))..  CCoonnssuummeerr  BBeehhaavviioorr::  GGlloobbaall  EEddiittiioonn..  BBoossttoonn,,  MMaassss..  

[[uu..aa..]]::  PPeeaarrssoonn  EEdduuccaattiioonn..  
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SScchhmmiittzz,,  JJ..  MM..  ((22000055))..  TThhee  iinntteerrffaaccee  bbeettwweeeenn  iimmppuullssee  --  ccoonnttrrooll  ddiissoorrddeerrss  aanndd  

aaddddiiccttiioonnss::  aarree  pplleeaassuurree  ppaatthhwwaayy  rreessppoonnsseess  sshhaarreedd  nneeuurroobbiioollooggiiccaall  ssuubbssttrraatteess??  
TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  TTrreeaattmmeenntt  &&  PPrreevveennttiioonn,,  1122  ((22//33)),,  114499--116688..  

SScchhlloosssseerr,,  SS..,,  BBllaacckk,,  DD..  WW..,,  RReeppeerrttiinnggeerr,,  SS..,,  &&  FFrreeeett,,  DD..  ((11999944))..  CCoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg::  

ddeemmooggrraapphhyy,,  pphheennoommeennoollooggyy,,  aanndd  ccoommoorrbbiiddiittyy  iinn  4466  ssuubbjjeeccttss..  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  

PPssyycchhiiaattrryy,,  1166((33)),,  220055––221122..  

SScchhuummaacckkeerr,,    RR..EE..,,  &&  LLoommaaxx,,  RR..GG..,,  ((11999966))..  AA  BBeeggiinnnneerr''ss    GGuuiiddee  ttoo  SSttrruuccttuurraall  EEqquuaattiioonn  

MMooddeell,,    MMaahhwwaahh,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  LLaawwrreennccee  EErrllbbaauumm  AAssssoocciiaatteess      

  

SSiibbuurriiaann,,  CC..HH..,,  &&  WWaahhyyuunnii,,  SS..EE..,,  ((22001122))..  DDuukkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  hhaarrggaa  ddiirrii  ppaassiieenn  
kkaannkkeerr  ppaayyuuddaarraa,,  JJuurrnnaall  KKeeppeerraawwaattaann  KKlliinniiss,,  22((11))..  11--88  

  

SSiimmoonn,,  GG..LL..,,  &&  CCoonnggeerr,,  RR..DD..  ((22000077))..  LLiinnkkiinngg  ffaatthheerr--mmootthheerr  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ppaarreennttiinngg  ttoo  aa  
ttyyppoollooggyy  ooff  ppaarreennttiinngg  ssttyyllee  aanndd  aaddoolleesscceenntt  oouuttccoommeess..  JJoouurrnnaall  ooff  FFaammiillyy  IIssssuueess,,  

2288  ((22)),,  221122--224411..  

SSiinngghh,,  BB..,,  &&  UUddaaiinniiyyaa,,  RR..  ((22000099))..  SSeellff--eeffffiiccaaccyy  aanndd  wweellll  bbeeiinngg  ooff  aaddoolleesscceennttss..  JJoouurrnnaall  

ooff  TThhee  IInnddiiaann  AAccaaddeemmyy  ooff  AApppplliieedd  PPssyycchhoollooggyy,,  3355((22)),,  222277--223322  

SSnneeaatthh,,  JJ..,,    LLaacceeyy,,  RR..,,  &&  KKeennnneetttt,,  HH..PP..,,  ((22000099))..  CCooppiinngg  wwiitthh  aa  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr::  LLoosssseess,,  
eemmoottiioonnss,,  aanndd  iimmppuullssiivvee  aanndd  ccoommppuullssiivvee  bbuuyyiinngg..    MMaarrkkeettiinngg  LLeetttteerrss,,    2200  ((11)),,  

4455--6600  

SSoolliihhaa,,  EE..  ((22001100)),,  PPeennggaarruuhh  ppeennttiinnggnnyyaa  ppeenneerriimmaaaann  ddiirrii,,  aaffiilliissaassii,,  ppeennttiinnggnnyyaa  hhiidduupp  
bbeerrmmaassyyaarraakkaatt  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeelliiaann  kkoommppuullssiiff,,  JJuurrnnaall  ssiiaassaatt  bbiissnniiss,,  1144  ((11)),,  1199--2266  

SSoolloommoonn,,  MM..  RR..  ((22001111))..  CCoonnssuummeerr  bbeehhaavviioorr::  bbuuyyiinngg,,  hhaavviinngg,,  aanndd  bbeeiinngg..  UUppppeerr  SSaaddddllee  

RRiivveerr,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPrreennttiiccee  HHaallll..  

SSttiiccee,,  EE..,,&&  SShhaaww,,  HH..  EE..  ((22000022))..  RRoollee  ooff  bbooddyy  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  iinn  tthhee  oonnsseett  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  eeaattiinngg  ppaatthhoollooggyy,,  aa  ssyynntthheessiiss  ooff  rreesseeaarrcchh  ffiinnddiinnggss..  JJoouurrnnaall  ooff  

PPssyycchhoossoommaattiicc  RReesseeaarrcchh,,  5533  ((55)),,  998855--999933..  

SSttuuaarrtt  &&  SSuunnddeeeenn  ((11999955))..  PPrriinncciippllee  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  PPssyycchhiiaattrriicc  NNuurrssiinngg,,  66  tthh..  EEdd..  

PPhhiillaaddeellpphhiiaa::  TThhee  CCVV  MMoossbbyy    

SSuummaarrttoo,,  SSuubbrroottoo,,  AA..,,  &&  AArriiaannttoo,,  AA..  ((22001122))..  PPeenngggguunnaaaann  kkaarrttuu  kkrreeddiitt  ddaann  ppeerriillaakkuu  
bbeellaannjjaa  kkoommppuullssiiff::  DDaammppaakknnyyaa  ppaaddaa  rriissiikkoo  ggaaggaall  bbaayyaarr..  JJuurrnnaall  MMaannaajjeemmeenn  

PPeemmaassaarraann,,  66((11)),,  11––77..  

TTaaffaarrooddii,,  RR..  WW..,,  &&  SSwwaannnn,,  WW..  BB..  ((11999955))..  SSeellff--lliikkiinngg  aanndd  sseellff--ccoommppeetteennccee  aass  
ddiimmeennssiioonnss  ooff  gglloobbaall  sseellff--eesstteeeemm::  iinniittiiaall  vvaalliiddaattiioonn  ooff  mmeeaassuurree..  JJoouurrnnaall  ooff  

PPeerrssoonnaalliittyy  AAsssseessmmeenntt,,  6655  ((22)),,  332222--334422..++  

TTaaffaarrooddii,,  RR..  WW..,,  &&  MMiillnnee,,  AAllaann..  BB..  ((22000011))..  SSeelleeccttiivvee  mmeemmoorryy  aanndd  tthhee  ppeerrssiisstteennssii  ooff  

ppaarraaddooxxiiccaall  sseellff  eesstteeeemm..  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy,,  2277  ((99)),,  11117799--11118899..  

TTaaffaarrooddii,,  RR..  WW..,,  &&  SSwwaannnn,,  WW..  BB..  ((22000011))..  TTwwoo--ddiimmeennssiioonnaall  sseellff--eesstteeeemm::  TThheeoorryy  aanndd  
mmeeaassuurreemmeenntt..  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  IInnddiivviidduuaall  DDiiffffeerreenncceess,,  3311((55)),,  665533––667733..  



119944  

 

 

TToonnyy..  CC..,,  ((22001111))..    FFaammiillyy  bbaacckkggrroouunndd  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt,,  ppssyycchhoollooggiiccaall  ddiissttrreessss,,  aanndd  
jjuuvveenniillee  ddeelliinnqquueennccyy,,  PPssyycchhoollooggyy,,  22((99))..    994411--994477..  

  

UUttaammii,,  RR..  DD..,,  ((22001111))..  PPeennggaarruuhh  ffaammiillyy  ssttrruuccttuurree  tteerrhhaaddaapp  mmaatteerriiaalliissmmee  ddaann  ppeemmbbeelliiaann  

kkoommppuullssiiff  ppaaddaa  rreemmaajjaa..  JJuurrnnaall  MMaannaajjeemmeenn  TTeeoorrii  ddaann  TTeerraappaann,,  44((33)),,  663300--7755  

UU..SS..  BBuurreeaauu  ooff  tthhee  CCeennccuuss..  ((22000000))..  PPoovveerrttyy  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ((CCuurrrreenntt  PPooppuullaattiioonn  
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