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ABSTRAKSI  

Saat ini telah terjadi perubahan cara pandang konsumen terhadap bisnis ritel, yang semula 
hanya di pandang sebagai penyedia barang dan jasa, sekarang telah bergeser fungsinya 
dan dianggap sebagai tempat rekreasi dan bermasyarakat. Belanja saat ini bukan lagi 
sekedar sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi juga telah menjadi 
sebuah gaya hidup atau lifestyle. Sebagai sebuah gaya hidup, kegiatan berbelanja 
dianggap bisa meningkatkan prestige atau citra-diri pelakunya. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan pemasar untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumennya adalah dengan 
menyajikan barang dan jasa yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan citra diri 
konsumennya. Dengan kata lain, toko atau dept. store dapat memuaskan kebutuhan sosial 
seseorang serta dapat mencerminkan karakter maupun status sosial bagi pengunjungnya. 
Karena untuk mengkomunikasikan peran dan status tersebut, tidak jarang seseorang 
memilih dan menggunakan barang dan jasa yang dapat menggambarkan peran dan status 
mereka di masyarakat. Biasanya seseorang akan memilih barang atau jasa yang memiliki 
”kesesuaian” dengan citra dirinya. Dalam hal ini, yang dimaksud kesamaan citra diri atau 
self-image congruence adalah kecenderungan konsumen dalam membeli barang dan jasa 
yang mempunyai citra atau “kepribadian” yang sesuai dengan citra diri mereka. Ada 
beberapa dimensi self-concept atau citra diri (self-image), antara lain: (1) Actual self-
image (citra diri aktual), yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya dalam 
kenyataannya; (2) Ideal self-image (citra diri ideal), yaitu bagaimana seseorang ingin 
memandang dirinya. Perasaan konsumen tentang dirinya membentuk pola perilaku 
konsumsi terutama pada usaha konsumen dalam memenuhi harapan sosial mereka 
mengenai bagaimana mereka (konsumen) menggambarkan penampilannya secara aktual, 
ideal maupun sosial. 

 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menitik 
beratkan pada uji hipotesis dengan memakai tehnik analisis jalur program AMOS 4.01 
dan uji validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS 11.5. Penentuan sampel 
penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode non random sampling dengan 
teknik accidental sampling dan purpossive sampling. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa actual self-image congruity berpengaruh 
signifikan terhadap sikap konsumen pada Sogo departement store Plaza Tunjungan 
Surabaya, ideal self-image congruity berpengaruh signifikan terhadap sikap  konsumen 
pada Sogo departement store Plaza Tunjungan Surabaya, sikap konsumen pada Sogo 
departement store berpengaruh signifikan terhadap niat beli  konsumen pada produk yang 
ditawarkan di Sogo departement store Plaza Tunjungan Surabaya, actual self-image 
congruity berpengaruh signifikan terhadap niat beli  konsumen pada produk yang 
ditawarkan di Sogo departement sore Plaza Tunjungan Surabaya, dan ideal self-image 
congruity berpengaruh signifikan terhadap niat beli  konsumen pada produk yang 
ditawarkan di Sogo departement store Plaza Tunjungan Surabaya.  
 
Kata Kunci : actual self image congruity, ideal self image congruity, sikap, niat beli, 

analisis jalur (Path Analysis).   
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