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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis inisiatif CSR

yang dilakukan oleh The Body Shop terhadap customer value dan trust serta

hubungan antara customer value dan trust itu sendiri. Aktivitas CSR yang diteliti

adalah aktivitas CSR yang termasuk jenis inisiatif corporate philantrophy dan

socially responsible business yang selama ini dilakukan oleh The Body Shop.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar 200 kuisioner kepada

konsumen The Body Shop yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Penyebaran

kuisioner dilakukan dengan metode nonprobality sampling khususnya dengan

teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat ukur PLS Partial

Least Square.

Hasil penelitian membuktikan bahwa aktivitas CSR jenis inisiatif

corporate philantrophy tidak berpengaruh signifikan terhadap customer value dan

berpengaruh negatif signifikan terhadap trust. Namun aktivitas CSR jenis inisiatif

socially responsible business berpengaruh positif signifikan terhadap customer

value dan trust. Selanjutnya juga ditemukan bahwa customer value berpengaruh

positif signifikan terhadap trust. Kelemahan penelitian dan rekomendasi bagi

penelitian selanjutnya disajikan pada bagian akhir penelitian ini.

Kata kunci: CSR, Inisiatif CSR, customer value, trust, kosmetik.
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