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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peer appearance culture terhadap body 
satisfaction pada remaja perempuan. Peer appearance culture merupakan budaya yang terbentuk 
dalam kelompok teman sebaya karena interaksi yang berulang-ulang yang mencakup percakapan, 
ejekan, saran, serta membandingkan satu sama lain mengenai penampilan dan bentuk tubuh (Jones 
& Crawford, 2006). Body satisfaction adalah perasaan dimana individu merasa puas akan tubuhnya 
(Grogan, 2008). Subjek pada penelitian ini terdiri dari 322 remaja perempuan berusia 12-22 tahun 
di Surabaya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Peer Appearance Culture Measurements 
milik Jones (2006) dan Body Area Satisfaction Subcale milik Cash & Pruzinsky (2002). Hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara peer appearance culture terhadap body satisfaction pada 
remaja perempuan. Hasil analisis menunjukkan nilai R2 sebesar 0,116, yang dapat diartikan bahwa 
besarnya pengaruh peer appearance culture terhadap body satisfaction adalah sebesar 11,6%. 
 
Kata kunci: kepuasan tubuh, peer appearance culture, remaja perempuan  
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the influences of peer appearance culture towards body satisfaction 
on adolescent girls. Peer appearance culture is a culture that formed in peer groups because of daily 
interactions including conversation, teasing, suggestion, and comparing each other’s body and 
appearance (Jones & Crawford, 2006). Body satisfaction is a feeling where the individual feels 
satisfied with their body (Grogan, 2008). The subjects in this study consist of 322 adolescent girls 
aged 12-22 years old in Surabaya. The instrument used in this research are Peer Appearance 
Culture Measurements by Jones (2006) and Body Area Satisfaction Subscale by Cash & Pruzinsky 
(2002). The result of the analysis showed that the significance value is 0,000<0,05, so it can be 
concluded that there is a significant influence of peer appearance culture towards body satisfaction 
on adolescent girls and the magnitude of the influence is 11,6%.   
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P E N D A H U L U A N  

Remaja merupakan masa diamana individu mengalami perubahan yang sangat besar dan 
transisi yang cukup signifikan. Perubahan ini mencakup perubahan fisik, psikis, emosional, serta 
psikososial. Perubahan fisik berhubungan langsung dengan pubertas, yang membawa pengaruh besar 
pada masa remaja karena terjadi perubahan fisik yang drastis, perubahan hormonal, perubahan fungsi 
seksual, disertai dengan perubahan emosi yang drastis. Pubertas pada remaja meliputi perubahan 
ukuran dan bentuk tubuh, perubahan proporsi tubuh, serta timbul ciri seks primer dan sekunder 
seperti tumbuhnya rambut pada ketiak dan kemaluan.  

Namun, selama masa pubertas ditemukan bahwa remaja perempuan cenderung memiliki 
perasaan tidak puas terhadap tubuhnya dibandingkan remaja laki-laki. Pada proses perubahan bentuk 
tubuh yang terjadi saat pubertas, remaja perempuan seringkali merasa tidak puas dengan bentuk 
tubuh dan penampilan tubuhnya karena meningkatkan jumlah lemak. Berbeda dengan remaja laki-laki 
yang memiliki perasaan puas dengan perubahan bentuk tubuh dan penampilannya karena 
meningkatkan massa otot (Santrock, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Makinen dan kawan-
kawan (2012) menunjukkan bahwa remaja perempuan akan merasa puas pada tubuhnya saat mereka 
terlihat kurus, jika sebaliknya maka remaja perempuan akan merasa tidak puas akan tubuhnya. 

 Hal ini menjadi dapat menjadi suatu masalah karena memiliki citra tubuh yang negatif 
bertentangan dengan salah satu tugas perkembangan remaja yaitu menerima perubahan tubuh dan 
memanfaatkannya dengan efektif (Havighurst, dalam Hoesnan, 2016).  Penelitian yang dilakukan 
McKee dan kawan kawan (2013) menyatakan bahwa individu yang memiliki citra tubuh yang positif 
dapat melindungi individu dari pemikiran negatif serta dapat meningkatkan kualitas hidup. Pada masa 
remaja hal ini menjadi sangat krusial karena memiliki citra tubuh positif dapat mengembangkan 
kepribadian yang positif, sedangkan citra tubuh negatif dapat mengembangkan kepribadian negatif.  

Pada proses terbentuknya citra tubuh tidak dapat terjadi begitu saja, terdapat faktor internal 
yaitu self-esteem serta faktor eksternal yaitu sosial budaya yang turut andil yaitu seperti faktor 
lingkungan, teman sebaya, keluarga, media sosial, televisi, majalah, dan sebagainya (Grogan, 2008). 
Peran dari media, lingkungan, keluarga, dan teman sebaya sangat signifkan pada terbentuknya citra 
tubuh. Pada media pandangan mengenai individu yang cantik dan menarik telah terbentuk, dimana 
individu yang cantik adalah yang memiliki tubuh ideal. Peran keluarga dan teman sebaya tak kalah 
penting karena remaja berinteraksi sehari-hari dengan lingkungannya. Saat orang-orang dalam 
lingkungan memiliki ekspektasi tertentu dan bersifat lebih mengkritisi penampilan remaja maka 
individu akan cenderung memiliki citra tubuh yang negatif (Adam, dkk, 2005). 

Pentingnya memiliki citra tubuh positif dan kepuasan pada tubuh adalah membantu 
meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan individu. Kepuasan tubuh sendiri dapat membantu 
individu mencapai kesejahteraan fisik serta psikologis. (Wertheim & Paxton, 2012). Namun 
sebaliknya, dampak ketidakpuasan tubuh dapat membuat remaja kehilangan kepercayaan diri, stres, 
depresi, dan body dysmorphic. Selain itu ketidakpuasan tubuh pada umumnya merupakan pemicu 
utama dari perilaku gangguan makan (Forbes, dkk, 2012). Dampak dari gangguan makan dapat 
menyebabkan individu merasa bersalah, kehilangan harga diri, menurunnya kesejahteraan mental, 
dan mengurangi kualitas hidup (American Psychiatric Assosiation, 2013). Gangguan makan meningkat 
setiap tahunnya, dan tercatat lebih dari 75% kasus gangguan makan berawal di masa remaja akibat 
ketidakpuasan tubuh. Gangguan makan mencakup anorexia nervosa dan bulimia nervosa (Eating 
Disorders Victoria, 2017).  

Permasalahan yang terjadi di Surabaya adalah angka citra tubuh negatif yang cukup tinggi dan 
perilaku mengubah berat badan yang tidak sehat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmania & 
Yuniar (2012) menunjukkan bahwa dari 100 siswi salah satu SMA di Surabaya, 82% mengalami 
ketidakpuasan tubuh dan hanya 18% yang merasa puas akan tubuhnya. Penelitian lain yang dilakukan 
oleh Sukamto (2017) pada 206 siswi SMP dan SMA di Surabaya menunjukkan bahwa subjek yang 
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memiliki ketidakpuasan tubuh menunjukkan perilaku pengendalian berat badan yang sehat hingga 
tidak sehat. Perilaku pengendalian berat badan yang sehat yang dilakukan seperti berolahraga 
sebanyak 91%, mengonsumsi sayur dan buah sebanyak 88%, serta menjaga porsi makanan sebanyak 
81%. Namun perilaku pengendalian berat badan yang tidak sehat juga kerap dilakukan, seperti makan 
dengan porsi kecil sebanyak 64%, memilih tidak makan sebanyak 48, berpuasa sebanyak 31%, 
mengonsumsi pengganti makanan sebanyak 26%, serta mengonsumsi obat pelangsing dan 
memuntahkan makan sekitar 5%. 

Melihat dampak negatif yang dapat terjadi akibat ketidakpuasan tubuh tentu saja 
membuktikan betapa pentingnya bagi remaja untuk memiliki citra tubuh positif. Hubungan dan 
interaksi dengan teman sebaya harus diperhatikan, karena teman sebaya merupakan salah satu faktor 
yang dapat membentuk citra tubuh, dan remaja menghabiskan waktunya lebih banyak dengan teman 
sebayanya dibandingkan orangtuanya (Santrock, 2011). Membangun hubungan dengan teman sebaya 
merupakan salah satu tugas perkembangan remaja dan memiliki kelompok teman sebaya berperan 
penting dalam memenuhi kebutuhan sosial remaja. Remaja lebih terbuka menceritakan tentang 
dirinya secara detail kepada kelompok teman sebaya atau sahabatnya dibandingkan menceritakan 
kepada orangtuanya (Bukowski, Laursen, & Rubin, 2018). 

Menurut Jones & Crawford (2006) citra tubuh remaja dapat terbentuk dari faktor 
sosiokulturan yang disebut sebagai peer appearance culture. Peer appearance culture merupakan 
budaya yang terbentuk dalam kelompok teman sebaya karena pengalaman serta interaksi yang 
berulang-ulang mengenai penampilan masing-masing dan pentingnya penampilan ideal dalam suatu 
kelompok. Peer appearance culture dapat berbentuk thin-ideals, percakapan, kritik, saran, ejekan, 
evaluasi, tekanan, serta perbandingan mengenai penampilan dan tubuh satu sama lain. Terdapat tujuh 
indikator yang membentuk peer appearance culture, yaitu appearance conversation with friends, body 
change strategies, peer appearance pressure, appearance teasing, vicarious appearance teasing, 
appearance based acceptance, dan peer appearance comparisons.  

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lawler & Nixon (2011) bahwa kritik 
dari teman sebaya mengenai penampilan dapat menjadi pemicu perilaku diet, olahraga, dan gangguan 
makan pada remaja. Penelitian lain yang dilakukan Wertheim & Paxton (2012) menunjukkan bahwa 
penerimaan dalam kelompok teman sebaya dapat mencakup penampilan, apabila individu terlihat 
menarik atau memiliki tubuh ideal, kemungkinan untuk diterima akan lebih tinggi. Penelitian lain yang 
dilakukan oleh Dinhudayan (2016) di Bandung menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara peer appearance culture dengan body image pada remaja.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh peer appearance culture 
terhadap body satisfaction pada remaja perempuan di Surabaya dan menguji teori sebelumnya 
mengenai keterkaitan peer appearance culture dengan citra tubuh remaja khususnya perempuan. 
Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini yaitu Ho: Tidak terdapat pengaruh peer appearance 
culture terhadap body satisfaction remaja perempuan, dan Ha: Terdapat pengaruh peer appearance 
culture terhadap body satisfaction remaja perempuan.  

 
M E T O D E  

Subjek dalam penelitian ini adalah remaja perempuan berusia 12-22 tahun yang berdomisili di 
Surabaya. Jumlah subjek oada penelitian ini sebanyak 322 orang dengan komposisi 11 orang remaja 
awal, 36 orang remaja madya, dan 275 orang remaja akhir. Penulis menggunakan teknik purposive 
sampling untuk mendapatkan subjek yang sesuai dengan karakteristik spesifik yang dicari. 

Terdapat dua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Peer Appearance Culture 
Measurements milik Jones (2006) yang digunakan untuk mengukur peer appearance culture pada 
penelitian ini (α = 0,949), dan Body Areas Satisfaction Subscale milik Cash & Pruzinsky (2002) yang 
digunakan untuk mengukur kepuasan tubuh subjek penelitian ini (α = 0,834). Teknik analisis yang 
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digunakan penulis pada penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis 
penelitian. Selanjutnya penulis melakukan uji beda menggunakan one-way ANOVA pada tiap kelompok 
demografis pada variabel bebas dan variabel terikat untuk memperkaya hasil penelitian.  

 
H A S I L  P E N E L I T I A N  

 
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel N Min. Max. Mean SD Skewness Kurtosis 

Peer Appearance 

Culture 

322 57 196 113,83 28,46 0,461 -0,104 

Body Satisfaction 322 9 45 28,06 6,31 0,157 0,013 

 

  Pada analisis deskriptif diatas dapat dilihat variabel peer appearance culture memiliki 

nilai rata-rata sebesar 113,83, standar deviasi sebesar 28,46, nilai minimum sebesar 57, dan 

nilai maksimum sebesar 196. Variabel body satisfaction memiliki rata-rata sebesar 28,06, 

standar deviasi sebesar 6,31, nilai minimum sebesar 9, dan nilai maksimum sebesar 45. Nilai 

skewness dan kurtosis dikatakan cukup sempurna apabila menunjukkan angka pada rentang -

1 hingga +1 (George & Malley, 2016). Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat dilihat 

bahwa angka skewness dan kurtosis kedua variabel berada pada rentang -1 hingga +1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa persebaran data cukup sempurna.  

 Selanjutnya, sebelum memasuki uji analisis utama penulis melakukan uji asumsi 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat uji regresi. 

Pertama, penulis melakukan uji normalitas, berikut hasil uji normalitas: 

Tabel 2. Uji Normalitas Residual One Sample Kolmogorov-Smirnov 

  Unstandardized Residual 

N  322 

Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 

 Std. Deviation 5,93438228 

Most Extreme Differences Absolute 0,044 

 Positive 0,044 

 Negative -0,025 
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Test Statistics  0,044 

Assymp. Sig. (2-tailed)  0,200 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil uji normalitas residual 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Selanjutnya, penulis melakukan uji linearitas, berikut hasil uji linearitas: 

Tabel 3. Uji Linearitas 

ANOVA Table 

   F Sig. 

Peer 

Appearance 

Culture* Body 

Satisfaction 

Between 

Group 

Linearity 44,328 0,000 

Deviation from Linearity 1,151 0,192 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi linearity sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan yang linear antara 

peer appearance culture dengan body satisfaction.  

Selanjutnya, penulis melakukan uji heteroskedastisitas, berikut hasil uji 

heteroskedastisitas: 

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas Glejser 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Peer 

Appearance 

Culture 

B Std. Error Beta t Sig. 

-0,006 0,007 -0,045 -0,805 0,421 
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Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas Glejser diatas terlihat bahwa angka 

signifikansi sebesar 0,421 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi 

gejala heteroskedasdisitas pada varian nilai residual penelitian.  

Selanjutnya, penulis melakukan uji korelasi, berikut hasil uji korelasi: 

Tabel 5. Uji Korelasi 

 Peer Appearance 

Culture 

Body Satisfaction 

Peer Appearance 

Culture 

Pearson Correlation 1 -0,341 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 322 322 

Body Satisfaction Pearson Correlation -0,341 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 322 322 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 

0,000. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan antara variabel peer appearance culture 

dengan variabel body satisfaction. Hubungan bersifat negatif dengan kekuatan sedang. 

Setelah memenuhi persyaratan uji regresi, penulis melakukan uji regresi linear 

sederhana untuk menguji hipotesis penelitian. Berikut hasil uji regresi linear sederhana: 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 

 

Peer Appearance 

Culture 

36,677 

 

-0,076 

1,367 

 

0,012 

 

 

-0,341 

26,825 

 

-6,490 

0,000 

 

0,000 

a. Dependent Variable: Body Satisfaction 
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Tabel 7. Hasil Model Summary Uji Regresi Linear Sederhana 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 0,341 0,116 0,114 5,94365 

a. Dependent Variable: Body Satisfaction 

b. Predictors: (Constant), Peer Appearance Culture 

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel peer appearance 

culture adalah sebesar 0,000 dan nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa 

variabel peer appearance culture memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel body 

satisfaction. Selanjutnya pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,341 dan nilai R 

square sebesar 0,116. Nilai R Square menandakan bahwa besarnya pengaruh peer appearance 

culture terhadap body satisfaction adalah sebesar 11,6%. Berdasarkan hasil uji regresi linear 

sederhana yang telah dilakukan, persamaan regresi dapat disimpulkan menjadi persamaan 

berikut ini: 

Y = 36,677 – 0,076X 

Terlihat dari persamaan diatas ditemukan bahwa nilai konstanta sebesar 36,677 yang 

merupakan nilai dari variabel terikat yaitu body satisfaction. Nilai X merupakan nilai variabel 

bebas atau peer appearance culture sebesar -0,076 yang bernilai negatif. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh peer appearance culture terhadap body satisfaction bersifat 

negatif. Penulis juga melakukan uji regresi linear sederhana pada tiap indikator variabel peer 

appearance culture untuk melihat pengaruhnya terhadap body satisfaction. Berikut hasil uji 

regresi linear per indikator yang dilakukan penulis: 

Tabel 8.  Hasil Uji Regresi Linear per Indikator Variabel Peer Appearance Culture 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

 (Constant) 

Appearance 

29,453 

-0,082 

1,525 

0,087 

 

-0,052 

19,307 

-0,933 

0,000 

0,351 
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Conversation 

with Friends 

(Constant) 

Body Change 

Strategies 

(Constant) 

Peer Appearance 

Pressure 

(Constant) 

Appearance 

Teasing 

(Constant) 

Vicarious 

Appearance 

Teasing 

(Constant) 

Appearance-

based Acceptance 

(Constant) 

Peer Appearance 

Comparisons 

 

 

31,248 

-0,198 

 

30,982 

-0,171 

 

31,293 

-0,226 

 

29,260 

-0,086 

 

 

33,916 

-0,296 

 

34,462 

-0,403 

 

 

1,239 

0,074 

 

0,853 

0,046 

 

0,798 

0,051 

 

1,170 

0,081 

 

 

0,798 

0,037 

 

1,050 

0,063 

 

 

 

-0,148 

 

 

-0,204 

 

 

-0,243 

 

 

-0,060 

 

 

 

-0,409 

 

 

-0,338 

 

 

25,224 

-2,674 

 

36,307 

-3,733 

 

39,239 

-4,475 

 

25,006 

-1,068 

 

 

42,527 

-8,012 

 

32,829 

-6,420 

 

 

0,000 

0,008 

 

0,000 

0,000 

 

0,000 

0,000 

 

0,000 

0,286 

 

 

0,000 

0,000 

 

0,000 

0,000 

a. Dependent Variable: Body Satisfaction 

 

Tabel 9.  Hasil Model Summary Uji Regresi Linear per Indikator Variabel Peer Appearance 

Culture 

 R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Appearance Conversation 

with Friends 

0,052 0,003 0,000 6,314 
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Body Change Strategies 0,148 0,022 0,019 6,253 

Peer Appearance 

Pressure 

0,204 0,042 0,039 6,189 

Appearance Teasing 0,243 0,059 0,056 6,133 

Vicarious Appearance 

Teasing 

0,060 0,004 0,000 6,311 

Appearance-based 

Acceptance 

0,409 0,167 0,164 5,770 

Peer Appearance 

Comparisons 

0,338 0,114 0,111 5,951 

a. Dependent Variable: Body Satisfaction 

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa terdapat lima indikator variabel peer 

appearance culture yang memiliki pengaruh signifikan terhadap body satisfaction, yaitu body 

change strategies, peer appearance pressure, appearance teasing, appearance-based 

acceptance, dan peer appearance comparisons. Sedangkan dua indikator variabel peer 

appearance culture yaitu appearance conversation with friends dan vicarious appearance 

teasing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap body satisfaction.  

Pada tabel 9 dapat dilihat seberapa pengaruh masing-masing indikator variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Indikator appearance conversation with friends memiliki pengaruh 

sebesar 0,3%. Indikator body change strategies memiliki pengaruh sebesar 2,2%. Indikator 

peer appearance pressure memiliki pengaruh sebesar 4,2%. Indikator appearance teasing 

memiliki pengaruh sebesar 5,9%. Indikator vicarious appearance teasing memiliki pengaruh 

sebesar 0,4%. Indikator appearance-based acceptance memiliki pengaruh sebesar 16,7%. 

Indikator peer appearance comparisons memiliki pengaruh sebesar 11,4% terhadap body 

satisfaction. 

 
D I S K U S I  

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan terdapat pengaruh peer 

appearance culture terhadap body satisfaction pada remaja perempuan dengan pengaruh yang 

bersifat negatif sebesar 11,6%. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan oleh Dinhudayan (2016) di Bandung yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara peer appearance culture dengan body image pada remaja.  

Selanjutnya, penulis melakukan uji regresi pada tujuh indikator peer appearance 

culture terhadap body satisfaction dan hasil menunjukkan bahwa terdapat lima indikator 

variabel peer appearance culture yang memiliki pengaruh signifikan terhadap body 

satisfaction, yaitu body change strategies, peer appearance pressure, appearance teasing, 

appearance-based acceptance, dan peer appearance comparisons.  

Hasil ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan 

Webb & Zimmer-Gembeck (2016) menunjukkan bahwa ketakutan dan kecemasan ditolak 

karena penampilan fisik dan ketidakpuasan tubuh akan meningkat saat remaja bergabung 

dalam suatu kelompok teman sebaya. Wertheim & Paxton (2012) menjelaskan bahwa kritik 

dan evaluasi dari temen sebaya mengenai tubuh dapat membentuk evaluasi negatif pada citra 

tubuh dan memicu perilaku diet pada remaja.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Helfert & Warschburger (2013) di Jerman 

menjelaskan bahwa peran teman sebaya cukup besar pada kecemasan tubuh remaja, ejekan 

teman sebaya juga mempengaruhi kepuasan tubuh remaja khususnya yang memiliki indeks 

massa tubuh tinggi. Menurut Jones & Crawford (2006) remaja perempuan kerap 

mempercayai bahwa memiliki tubuh yang kurus atau ideal dapat meningkatkan penerimaan 

dalam kelompok teman sebaya.  

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, yaitu 

terdapat pengaruh peer appearance culture terhadap body satisfaction pada remaja 

perempuan. Pengaruh variabel peer appearance culture terhadap body satisfaction bersifat 

negatif, sehingga apabila nilai peer appearance culture meningkat maka nilai body satisfaction 

menurun. Besarnya pengaruh variabel peer appearance culture terhadap body satisfaction 

dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi atau R square yang nilainya sebesar 0,116, hal 

ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh peer appearance culture terhadap body 

satisfaction adalah sebesar 11,6% dan 88,4% berasal dari pengaruh atau faktor lain yang 

tidak diteliti pada penelitian ini. 
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Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas subjek penelitian serta 

mencari lebih banyak literatur mengenai peer appearance culture karena masih sedikit yang 

meneliti konstrak peer appearance culture terutama di Indonesia.  
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