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ABSTRAK 
 

 
Keberagaman (assortment) dalam suatu ritel haruslah tersedia dengan cukup 

guna memuaskan kebutuhan dan harapan konsumen serta dapat memberikan pilihan 
bagi konsumen. Sebuah toko dengan keberagaman yang luas (large assortment) dapat 
dikatakan mempunyai kedalaman (depth) yang baik. Suatu keberagaman (assortment) 
mempunyai struktur yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen atas variasi dalam 
suatu produk. Struktur assortment tersebut dikenal dengan istilah organization 
assortment. Organization assortment mempunyai dua macam bentuk yaitu organized 
dan disorganized (random display) yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen 
atas keberagaman variasi suatu produk (perceived variety), kepuasan konsumen atas 
keberagaman variasi suatu produk, serta seberapa banyak kuantitas pembelian yang 
ditentukan oleh konsumen. 

Penelitian ini sendiri dilakukan guna mengetahui pengaruh yang ditimbulkan 
atas organization assortment,variasi yang dirasakan oleh konsumen, dan kepuasan 
terhadap kuantitas pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yaitu, untuk 
mengetahui apakah organization assortment berpengaruh terhadap variasi yang 
dirasakan pada supermarket Sakinah Surabaya, apakah variasi yang dirasakan 
berpengaruh terhadap kepuasan pada supermarket Sakinah Surabaya, apakah 
organization assortment berpengaruh terhadap kepuasan pada supermarket Sakinah 
Surabaya, apakah variasi yang dirasakan berpengaruh terhadap kuantitas pembelian 
pada supermarket Sakinah Surabaya dan apakah kepuasan berpengaruh terhadap 
kuantitas pembelian pada supermarket Sakinah Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
menitikberatkan pada uji hipotesis dengan memakai teknik analisis jalur program 
AMOS 5.0 dan uji validitas serta reliabilitas menggunakan program SPSS 15.0. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa dari keseluruhan hipotesis, ada dua hipotesis yaitu 
hipotesis keempat dan kelima yang ditolak karena nilai CR kurang dari 2 dengan 
signifikansi lebih besar dari 0,05 sementara hipotesis pertama, kedua, dan ketiga 
dapat diterima karena nilai CR lebih besar dari 2 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 
0,05. 
 
 
Kata kunci : assortment, organization assortment, variasi yang dirasakan, kepuasan,   

kuantitas pembelian 
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