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ABSTRAKSI 
Manusia sebagai mahluk sosial berinteraksi dengan orang lain, bersimpati 
pada kerabatnya, dan bersikap baik dengan menyesuaikan diri pada lingkungan 
sosial. Seseorang memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan teman atau 
kelompok yang memiliki kesamaan cara pandang, perilaku atau aspirasi. 
Kumpulan individu yang memiliki kesamaan minat, visi atau tujuan disebut 
dengan komunitas. Seiring perkembangan jaman komunitas-komunitas tersebut 
terus mengalami kemajuan, selain dalam sesama anggota komunitas dapat 
bertatap muka, kini mereka bisa berinteraksi di dunia virtual atau dunia maya 
melalui media internet, dari situlah mulai muncul banyak komunitas-komunitas 
virtual, yang salah satunya adalah komunitas milis Blackberry. Berdasarkan 
uraian tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas hubungan antara partisipasi di 
dalam milis Primbonbb dengan kepercayaan pada produk dan perusahaan 
produsen Blackberry serta loyalitas pada produk Blackberry, dengan obyek 
penelitian di komunitas virtual milis Primbonbb. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menitik 
beratkan hasil pada pengujian hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer 
hasil penyebaran kuesioner dengan metode pengambilan sampling simple random 
sampling pada partisipan milis Primbonbb yang menjadi sample penelitian yaitu 
sebanyak 100 orang. Teknik analisa data menggunakan analisis path dengan 
bantuan software PLS. 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa partisipasi (X) di dalam milis 
Primbonbb mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan pada 
perusahaan (Z1) pada perusahaan produsen Blackberry dan kepercayaan pada 
produk (Z2) pada produk Blackberry. Hasil lain adalah kepercayaan pada produk 
(Z2) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas (Y) serta partisipasi (X) juga 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas (Y). Namun kepercayaan 
pada perusahaan (Z1) tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas (Y). 
Pengaruh langsung partisipasi (X) terhadap loyalitas (Y) memiliki pengaruh yang 
lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh partisipasi terhadap loyalitas yang 
melalui kepercayaan pada perusahaan dan kepercayaan pada produk. 
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