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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Saat ini, tim kerja (teamwork) telah berkembang sebagai salah satu 

fasilitator terpenting dalam mencapai hasil yang positif dan hemat biaya 

dalam berbagai pengaturan organisasi (Procter & Currie, 2004). Tim dapat 

didefinisikan sebagai sekelompok individu yang bekerja secara kolektif 

untuk mencapai maksud dan tujuan yang sama untuk memberikan kualitas 

layanan yang sangat baik (Sanyal & Hisam, 2018). 

Pekerjaan berbasis tim menjadi penting dan diterapkan dalam banyak 

organisasi karena potensinya yang unggul dalam pengambilan keputusan 

yang kompleks dan tugas pemecahan masalah. Kemajuan Information 

Communication and Technology (ICT) telah memberikan peluang bagi 

organisasi beralih ke tim maya. Tim maya memungkinkan konfigurasi 

karyawan-karyawan dari lokasi yang sama dengan karyawan- karyawan dari 

lokasi geografis dan organisasi yang berbeda (Mesmer-Magnus et al., 2011). 

Tim maya menawarkan kemampuan beradaptasi, produktivitas, dan 

kreativitas yang lebih besar daripada yang dapat ditawarkan oleh satu 

individu (Salas et al. 2000, 2005) sambil mempromosikan kepuasan kerja 

dan retensi staf. Meskipun demikian, tim maya juga memiliki tantangan 

tersendiri. Menurut Subashini & Lourthuraj (2019), tantangannya (Griffin et 

al., 2001; Heywood & Jirjahn, 2004) adalah bahwa faktor efektivitas tim 

tradisional mungkin tidak berlaku untuk pengaturan tim maya. Tim maya 

harus membuka jalan untuk menyatukan individu dengan keahlian dan 

keterampilan yang diperlukan untuk berkolaborasi dalam tugas organisasi 

yang meliputi tugas: tim penyusunan kurikulum, tim akreditasi, tim 

penjaminan mutu  dan untuk berbagi pengetahuan yang pada gilirannya 

meningkatkan kinerja organisasi.. 
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Tim maya sering dianggap sebagai kolaborasi. Sebenarnya kedua 

istilah tersebut tidak selalu memiliki pengertian yang sama. Disch (2012) 

mendefinisikan kolaborasi sebagai proses pengambilan keputusan bersama 

di antara pihak-pihak independen yang melibatkan kepemilikan bersama 

atas keputusan dan tanggung jawab kolektif untuk hasil. “Inti dari 

kolaborasi melibatkan bekerja melintasi batas-batas profesional” (Disch, 

2012, p91). Dalam kolaborasi, para pihak membawa bidang keahlian 

individu ke situasi tertentu, serta beragam perspektif yang dipengaruhi oleh 

orientasi profesional, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan 

status sosial ekonomi. Sedangkan kondisi-kondisi yang meningkatkan 

kolaborasi termasuk tujuan bersama, pemahaman tentang peran dan 

tanggung jawab orang lain, saling menghormati, komunikasi yang jelas, 

keterbukaan untuk belajar, dan kemampuan untuk mengubah sudut pandang 

seseorang, diberikan informasi baru. Hambatan untuk kolaborasi termasuk 

perbedaan pandangan dunia yang terus-menerus (Baggs & Schmidt, 1997), 

otonomi profesional (Shine, 2002) dan gradient kekuatan yang tidak adil 

(Roberts, 1997). Di lain pihak, tim maya didefinisikan sebagai bentuk 

khusus kolaborasi yang terjadi melalui tim. Tim maya adalah tindakan 

bersama oleh dua orang atau lebih, di mana setiap orang berkontribusi 

dengan keterampilan yang berbeda dan mengekspresikan minat dan 

pendapat individunya untuk kesatuan dan efisiensi kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama (Disch, 2012, p94). Hal yang sama juga 

dikatakan oleh Driskell et al. (2018) bahwa pada tingkat yang luas, tim maya 

adalah proses di mana anggota tim berkolaborasi untuk mencapai tujuan 

tugas. Tim maya mengacu pada aktivitas di mana masukan tim 

diterjemahkan ke dalam keluaran tim seperti efektivitas dan kepuasan tim. 

Penggunaan tim maya saat ini makin menjadi penting dan populer 

sejalan dengan penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 telah 

berdampak sangat besar dalam mengubah dunia kerja bagi karyawan dari 

semua lapisan masyarakat. Jumlah korban berupa hilangnya nyawa manusia 

yang sangat besar sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan. Di sisi 
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ekonomi, dampak pertama adalah turunnya permintaan dan penawaran 

agregat secara tiba-tiba. Penutupan bisnis yang meluas untuk mengendalikan 

pandemi telah menyebabkan penurunan pasokan agregat, sementara 

pengurangan konsumsi dan investasi telah mengakibatkan penurunan 

permintaan (Seetharaman, 2020; Meyer et al, 2020). Pandemi global 

COVID-19 juga telah menyebabkan jarak fisik yang meluas untuk menahan 

penyebaran virus. Banyak bisnis mengurangi atau menghentikan operasi di 

tempat kerja biasa karena penutupan yang diamanatkan pemerintah dan 

perintah tinggal di rumah, kekhawatiran akan kesehatan karyawan mereka, 

atau kurangnya pelanggan. Di lain pihak, sebagian perusahaan atau 

organisasi mampu beralih kepada ke pekerjaan jarak jauh, seperti sekolah, 

perguruan tinggi atau perkantoran pemerintah. 

Terlepas dari banyak penerapan dan publikasi yang berhubungan 

dengan tim maya, upaya untuk menetapkan definisi yang jelas tentang 

kemayaan (virtualitas) dan tim maya sejauh ini belum membawa hasil yang 

memuaskan. Schweitzer & Duxbury (2010) berpendapat bahwa istilah 

"virtualitas" terkenal ambigu karena ketidaksepakatan mengenai apakah 

yang membuat tim lebih maya, apakah komunikasi elektronik, dispersi 

geografis, atau dimensi lain. Mereka berpendapatan bahwa virtualitas tim 

yang diterima secara universal dapat memungkinkan peneliti untuk 

melakukan penelitian komparatif dan kumulatif.  

Definisi tim maya masih belum terdapat kesepakatan bersama di 

antara tim peneliti. Namun demikian, disertasi ini mengikuti definisi tim 

maya sebagai kumpulan individu yang bekerja secara saling bergantung dari 

lokasi yang berbeda,   berbagi tanggung jawab untuk hasil tim, dan secara 

signifikan bergantung pada teknologi untuk mendukung komunikasi mereka 

(Cohen & Gibson, 2003; Gibson & Cohen, 2003). Dari definisi seperti itu, 

dimensi yang paling umum adalah penyebaran geografis dan ketergantungan 

pada teknologi (Hanebuth, 2015; Clark et al., 2019) 

Penggunaan tim maya menimbulkan pertanyaan; Apa yang dimaksud 

dengan tim maya yang sukses? Pertanyaan menjadi relevan berkenaan 



13 
 

 

tingkat kegagalan tim maya yang relatif tinggi dibandingkan dengan tim 

nir-maya (Clark et al., 

2019). Kinerja tim adalah sejauh mana tim mencapai tujuan atau sasarannya 

(Devine & Philips, 2001) dan umumnya dicirikan oleh kinerja tugas objektif 

dan efektivitas tim subjektif. 

Penggunaan tim maya memiliki banyak tantangan tersendiri. Salah 

satu yang penting dalam mencapai kinerja yang baik adalah bagaimana 

mendorong terjadinya kolaborasi maya. Tim maya perlu berkolaborasi 

secara efektif untuk memanfaatkan kemampuan kinerja penuh mereka agar 

dapat bersaing di lingkungan organisasi kontemporer yang sangat kompetitif 

(Peters & Manz, 2007).  

Manfaat bekerja jarak jauh menjadi tidak berarti kalau kolaborasi 

maya tidak terjadi. Manajer perlu membuat penyesuaian yang diperlukan 

untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kebahagiaan tim. 

Untuk mencapai tujuan ini, organisasi memerlukan strategi kolaborasi maya 

yang lebih kuat yang mudah diterapkan dan berkelanjutan. 

Sebagian besar literatur tim maya berasumsi bahwa jaringan 

kolaboratif membawa keuntungan yang jelas bagi anggotanya. Namun, 

terlepas dari asumsi ini dan beberapa upaya penelitian yang telah dilakukan, 

masih ada kekurangan indikator kinerja yang sesuai dan metrik terkait 

untuk menilai manfaat tersebut, dan menjadi hambatan untuk penerimaan 

paradigma ini secara luas (Camarinha- Matos & Abreu, 2007; Graça & 

Camarinha-Matos, 2017). 

Jaringan kolaboratif maya membutuhkan adanya suatu platform 

kolaboratif maya juga. Ketersedian fasilitas media sosial di platform publik 

sangat memudahkan komunikasi perusahaan yang ramah pengguna dan 

hemat biaya. Penggunaan fasilitas platform kolaboratif telah menjadi cara 

baru untuk berkolaborasi di antara anggota tim maya, seperti mereka yang 

ditempatkan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Budaya terbuka 

yang ditawarkan oleh berbagai platform ini membantu bisnis secara umum 

dan proyek pengembangan perangkat lunak secara khusus untuk 



14 
 

 

mempercepat pertumbuhan melalui inovasi, komunikasi, dan partisipasi 

aktif karyawan di tempat kerja mereka (Mukherjee & Natrajan, 2017). 

Berbagai bentuk platform kolaboratif saat ini, tidak dapat dipungkiri, 

menunjukkan peranan penting dukungan teknologi dalam proses terjadinya 

kolaborasi tim maya.  Pengaturan maya menghubungkan individu melintasi 

ruang dan waktu; memungkinkan komunikasi dan kolaborasi real-time 

mereka dari mana saja, bahkan di seluruh dunia (Dávideková & Hvorecký, 

2017). Walsh (2019) memberikan dua kategori besar teknologi kolaborasi, 

yaitu teknologi yang berfokus   pada komunikasi dan teknologi yang 

berfokus pada koordinasi. Teknologi yang berfokus pada komunikasi 

dianggap sebagai kontributor utama untuk membangun kepercayaan dalam 

tim maya. Sedangkan teknologi yang berfokus pada koordinasi mengacu 

pada seperangkat alat pelengkap yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kepercayaan dan koordinasi di antara anggota tim (Walsh, 

2019). 

Penggunaan teknologi dalam tim maya tidak bisa dipisahkan dari 

literasi digital. Teknologi digital telah menciptakan cara-cara baru untuk 

bekerja secara individu dan kolektif. Teknologi ini berkontribusi dalam 

mendefinisikan ulang konten pekerjaan karena sebagian besar pekerja 

informasi yang menangani sekarang didigitalkan, dan datang dalam volume 

yang meningkat, sehingga menciptakan risiko kelebihan informasi. 

Literasi   digital   adalah   kemampuan   yang   terkait   dengan   

penggunaan teknologi digital. Kemampuan ini sering memiliki nama yang 

berbeda-beda, seperti keterampilan online (Hargittai, 2002), keterampilan 

internet (Hargittai, 2010; Litt, 2013; Scheerder, Van Deursen & Van Dijk, 

2017), keterampilan digital (Eynon & Geniets, 2016), literasi digital 

(Buckingham, 2006; Eshet Alkalai, 2004; Ng, 2012). Sedangkan Ng (2012) 

mendefinisikan literasi digital sebagai multiplisitas literasi yang terkait 

dengan penggunaan teknologi digital. Teknologi digital  merupakan  bagian  

dari  teknologi  elektronik  yang  mencakup  perangkat keras dan perangkat 

lunak yang digunakan oleh individu untuk tujuan pendidikan, sosial, 
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dan/atau  hiburan di sekolah dan di rumah. Literasi kemampuan untuk 

membaca dan menulis teks serta kemampuan untuk memaknai (UNESCO, 

2005:148), Suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan 

informasi dari berbagai sumber digital (Gilster, 1997:1-2). 

Beberapa peneliti telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

kolaborasi dalam tim maya. Li et al. (2017) meneliti pengaruh kecerdasan 

budaya (culture intelligence) dyad (tim yang terdiri dari dua orang) pada 

proses dan hasil kolaborasi maya globalnya. Temuan mereka menunjukkan 

bahwa kecerdasan budaya berpengaruh terhadap kolaborasi maya global. 

Kecerdasan budaya yang lebih rendah secara signifikan mempengaruhi 

frekuensi perilaku kolaboratif, yang selanjutnya mempengaruhi kepuasan 

kelompok. Sebaliknya, kecerdasan budaya yang lebih tinggi secara 

signifikan mempengaruhi kualitas yang dapat dihasilkan. Meskipun 

penelitian mereka telah memberikan bukti tentang pentingnya budaya dan 

tantangan dalam mengelola tim global, ada kekurangan penelitian tentang 

implikasi aktualnya bagi tenaga kerja Teknologi dan Informasi (TI). Mereka 

berharap akan ada lebih banyak penelitian tentang kompetensi yang 

dibutuhkan untuk tenaga kerja TI global saat ini. Kecerdasan budaya 

mengacu pada kapasitas individu yang memungkinkan seseorang untuk 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain dari latar belakang budaya yang 

berbeda dan dalam konteks budaya yang berbeda (Brislin et al., 2006). 

Pendidikan kecerdasan budaya sebagai suatu proses adalah sesuatu yang 

secara umum dikembangkan dalam pekerjaan lain (Earley & Ang, 2003; 

Earley & Peterson, 2004; MacNab & Worthley, 2010; MacNab et al., 2007; 

Thomas, 2006). 

Tim maya, yang anggotanya tersebar secara geografis dan lintas 

fungsi, namun bekerja pada tugas yang sangat saling bergantung, 

menghadirkan tantangan kepemimpinan yang unik. Berkenaan tantangan ini, 

beberapa peneliti telah meneliti pengaruh kepemimpinan pada kolaborasi 

tim maya. Malhotra et al. (2007) melakukan penelitian pada tim maya yang 

anggotanya tersebar secara geografis dan lintas fungsi namun bekerja pada 
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tugas yang sangat saling bergantung. Temuan mereka menunjukkan bahwa 

pemimpin memiliki pengaruh signifikan terhadap suksesnya tim maya. Salah 

satu butir dari hasil temuan mereka adalah bahwa pemimpin harus mampu 

membangun dan memelihara kepercayaan melalui penggunaan teknologi 

komunikasi. Han et al. (2017) mengeksplorasi bagaimana pemimpin tim 

maya mengatasi tantangan proses dalam mengembangkan konteks untuk 

kreativitas tim. Temuan mereka mengungkap ketidakpercayaan, perbedaan 

kepribadian, perbedaan generasi dalam pandangan, masalah penjadwalan, 

dan kesulitan teknologi sebagai lima penghambat teratas untuk kreativitas 

dan kesuksesan tim maya. Suatu proses, melibatkan pengaruh, terjadi dalam 

kelompok, dan melibatkan seperangkat tujuan bersama (Northouse, 2013). 

“Kepemimpinan transformasional bukanlah pengganti dari kepemimpinan 

transaksional melainkan menambah kepemimpinan transaksional dalam 

mencapai tujuan para pemimpin, rekan, kelompok dan organisasi” (Avolio 

& Bass, 2004). 

Bekerja secara eksklusif sangat sedikit menguntungkan bila 

dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sejumlah orang secara 

bersama-sama. Kerja tim lebih penting dalam organisasi dibandingkan 

dengan pekerjaan yang dilakukan secara individu, untuk mendapatkan hasil 

yang efisien dan efektif. Meskipun demikian, kolaborasi tim maya harus 

mengarah pada hasil nyata, yaitu kinerja tim. Kinerja adalah komponen 

penting untuk keberhasilan tim maya dan tradisional   (Pinar   et   al.   2014). 

Untuk tim proyek, kinerja tinggi adalah kemampuan untuk bekerja pada 

tingkat efektivitas tertinggi untuk jangka waktu yang lama. Ini berarti 

memberikan produk berkualitas tepat waktu, sesuai anggaran, sekaligus 

memuaskan pemangku kepentingan. 

Hubungan antara kolaborasi dan kinerja tim telah diteliti sebelumnya. 

Sebagai contoh, Aram dan Morgan (1976) meneliti peran kolaborasi tim 

proyek dalam kinerja riset dan pengembangan. Hasil penelitian mereka 

menyimpulkan bahwa  persepsi  kolaborasi  tim  dan  kinerja  teknis  bersifat  

tidak  langsung. Assbeihat (2016) meneliti dampak kolaborasi antar anggota 
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pada kinerja tim. Temuan mereka menunjukkan ada hubungan positif antara 

kolaborasi antar anggota dan kinerja tim. Saafein & Shaykhian (2013) 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim maya di lingkungan 

pendukung telekomunikasi. Temuan mereka menunjukkan bahwa dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja tim maya adalah kolaborasi.  

Para profesional pendukung menganggap bahwa selain alat komunikasi 

yang andal, kohesi di antara anggota tim sebagai faktor kinerja yang lebih 

signifikan daripada kepemimpinan. Kolaborasi, secara umum, adalah proses 

purposive yang dihasilkan dari keinginan atau kebutuhan untuk 

memecahkan masalah, menciptakan, atau menemukan sesuatu (Schrage, 

1990). Ini melibatkan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang 

saling bergantung yang melibatkan kepemilikan bersama atas keputusan dan 

tanggung jawab kolektif untuk hasil (Liedtka, 1996). Kolaborasi, secara 

umum, adalah proses purposive yang dihasilkan dari keinginan atau 

kebutuhan untuk memecahkan masalah, menciptakan, atau menemukan 

sesuatu (Schrage, 1990). Ini melibatkan pengambilan keputusan di antara 

pihak-pihak yang saling bergantung yang melibatkan kepemilikan bersama 

atas keputusan dan tanggung jawab kolektif untuk hasil (Liedtka, 1996). 

Faktor lain yang mendorong terjadi pencapaian kinerja yang baik 

adalah sistem penghargaan dan penghargaan dalam tim maya. Penghargaan 

dan pengakuan telah lama diakui sebagai alat komunikasi dan motivasi. 

Pengakuan umumnya diklasifikasikan sebagai penghargaan non-finansial, 

dengan pujian, perayaan tim, dan pengakuan tertulis sebagai beberapa 

contoh yang dapat mendukung semangat tim dan pembangunan tim 

(Cacioppe, 1999). Memiliki sistem penghargaan dan pengakuan yang tepat 

adalah salah satu karakteristik tim yang efektif. Sistem penghargaan yang 

masuk akal akan memotivasi individu sehingga mereka bekerja menuju 

tujuan organisasi pada tingkat tinggi, merasa aman, dan mengetahui bahwa 

pembelajaran berkelanjutan dan kemajuan karir dihargai dan didorong 

(Brandt et al., 2011; Bushardt et al., 2011). Penghargaan dan pengakuan juga 

merupakan faktor penting dalam memotivasi individu untuk bekerja lebih 
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efisien, dan memiliki efek positif pada berbagi informasi, kinerja karyawan 

dan keberhasilan organisasi (Armstrong et al., 2011; Wickramasinghe & 

Widyaratne, 2012). Reward merupakan alat untuk merangsang kinerja yang 

dapat digunakan oleh atasan langsung (Jackson et al., 2012).  

Dalam pengaturan tim, pemimpin dapat memberi penghargaan kepada 

tim mereka secara keseluruhan selain memberi penghargaan kepada anggota 

tim mereka secara individu (Aime et al, 2010; Garbers & Konradt, 2013). 

Sistem penghargaan juga merupakan salah satu strategi yang digunakan 

untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang sesuai serta 

memfasilitasi mereka untuk meningkatkan kinerja mereka dalam suatu 

perusahaan (Mehmood et al, 2013; Francis et al., 2020). Rack et al. (2011) 

meneliti penghargaan berbasis tim dalam kelompok yang dimediasi 

komputer. Studi mereka memperluas penelitian yang ada tentang 

pengelolaan efektivitas tim maya dalam beberapa hal. Pertama, mereka 

menyelidiki konsekuensi sosio-emosional dan terkait kinerja dari berbagai 

jenis penghargaan berbasis tim. Temuan penelitian mereka menunjukkan 

penghargaan berbasis tim memiliki efek positif tidak hanya pada kinerja 

tetapi juga pada perilaku komunikasi dalam kelompok yang dimediasi 

komputer. Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

penghargaan memiliki peranan yang dapat meningkatkan atau mengurangi 

kinerja tim. Oleh karena itu, sistem penghargaan dapat digunakan sebagai 

variabel moderasi antara kolaborasi tim maya dengan kinerja tim. Imbalan 

adalah manfaat yang timbul dari melakukan tugas, memberikan layanan, 

atau melepaskan tanggung jawab.” (Colin Pitts, 1995). Penghargaan total 

menggambarkan strategi penghargaan yang menyatukan komponen seperti 

pembelajaran dan pengembangan dengan aspek lingkungan kerja, ke dalam 

paket manfaat (Colin Pitts, 1995) 

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi tim maya di kalangan 

akademik. Masalah utama yang ingin diteliti adalah pengaruh kolaborasi 

maya dan sistem penghargaan sebagai variabel moderasi pada kinerja tim 

maya untuk konteks lingkungan belajar online dalam pengaturan akademik. 



19 
 

 

Seperti dikatakan oleh Karpova et al. (2008) pembelajar abad ke-21 harus 

memiliki kesempatan untuk mengalami kolaborasi maya dan tim maya, 

karena mereka harus siap untuk berkomunikasi melintasi batas budaya dan 

organisasi menggunakan teknologi. Selain itu, mempertahankan kinerja 

akademik pada saat situasi Covid-19 membutuhkan pemahaman yang baik 

terhadap tim maya.  Perguruan Tinggi di Indonesia tidak berbeda dengan 

perguruan tinggi di seluruh dunia dimana tekanan dari Kementerian 

Pendidikan Tinggi terhadap manajemen perguruan tinggi mengakibatkan 

meningkatnya banyak tantangan bagi akademisi (Alwaheeb et al., 

2020). Secara global, perguruan tinggi (PT) di milenium baru menghadapi 

masalah yang lebih menantang. Misalnya, selain pekerjaan akademik, 

akademisi dituntut untuk unggul dalam dan konsultasi atau supervisi 

akademik sarjana dan pascasarjana. Kelompok kerja yang terdiri dari orang-

orang yang berinteraksi dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat 

teknologi canggih, tetap berhubungan dan melaksanakan tugas mereka untuk 

mencapai tujuan bersama (Zimmer, 2001). Efektivitas tim adalah fungsi 

pengembangan iklim kepercayaan di antara anggota  tim maya (Martin et 

al., 2018). 

Tambahan lagi, seperti sudah diuraikan di atas, tim maya memiliki 

beberapa keunggulan pragmatis dibandingkan dengan tim tatap muka, 

namun, masih terdapat berbagai masalah yang terkait dengan tim maya, 

karena hanya dengan menyatukan orang-orang dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan secara maya tidak ada jaminan bahwa 

mereka akan dapat bekerja secara efektif (Gibson & Gibbs, 2006). Selain 

itu, tim organisasi terus berkembang (Wageman et al., 2012). Dalam dekade  

terakhir ini penelitian, menurut  Gilson et al. (2014) tim maya selalu 

dominan dengan adanya kemajuan teknologi terus mengubah cara anggota 

tim berinteraksi dan memungkinkan individu-individu yang sebelumnya 

tidak dapat terhubung untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. 
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1.2 Persoalan Penelitian 
 

Secara khusus pertanyaan penelitian yang ingin diteliti adalah: 
 

1. Apakah Dukungan Teknologi, Literasi Digital, Kecerdasan Budaya, 

Kepemimpinan Tim Maya berpengaruh terhadap Kolaborasi Tim 

Maya? 

2. Apakah Dukungan Teknologi, Literasi Digital, Kecerdasan Budaya, 

Kepemimpinan Tim Maya berpengaruh terhadap Kinerja Tim 

Maya? 

3. Apakah Kolaborasi Tim Maya Berpengaruh Terhadap Kinerja Tim 

Maya? 

4. Apakah Kolaborasi Tim Maya sebagai Variabel Mediasi mampu 

mempengaruhi antara Dukungan Teknologi, Literasi Digital, 

Kecerdasan Budaya , Kepemimpinan Tim Maya terhadap Kinerja 

Tim Maya? 

5. Apakah Sistem penghargaan memoderasi pengaruh Kolaborasi 

Tim Maya terhadap Kinerja Tim Maya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah penelitian 

dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Apakah Dukungan Teknologi, Literasi Digital, 

Kecerdasan Budaya, Kepemimpinan Tim Maya berpengaruh 

terhadap Kolaborasi Tim Maya. 

2. Untuk Mengetahui Apakah Dukungan Teknologi, Literasi Digital, 

Kecerdasan Budaya, Kepemimpinan Tim Maya berpengaruh 

terhadap Kinerja Tim Maya. 

3. Untuk Mengetahui Apakah Kolaborasi Tim Maya sebagai Variabel 

mediasi mampu mempengaruhi antara Dukungan Teknologi, Literasi 

Digital, Kecerdasan Budaya, Kepemimpinan Tim Maya terhadap 

Kinerja Tim Maya. 

4. Untuk mengetahui Apakah Kolaborasi Tim Maya Berpengaruh 

Terhadap Kinerja Tim Maya. 

5. Untuk Mengetahui Apakah Sistem penghargaan memoderasi 

pengaruh Kolaborasi Tim Maya terhadap Kinerja Tim Maya. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 
 

1.4.1   Manfaat Teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 

dalam bidang ilmu manajemen disiplin ilmu sistem informasi. Model yang 

dipakai dalam penelitian ini diharapkan menyumbangkan wawasan baru 

bagaimana pengaruh faktor-faktor dalam model tersebut berpengaruh pada 

kolaborasi tim maya dan kinerja organisasi. 

1.4.2   Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang 

dapat  membantu para pengambil kebijakan organisasi secara umum  dan 
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perguruan  tinggi  secara  khusus  yang  menggunakan  tim  maya  dalam 

menyelesaikan  tugas-tugas  organisasi  dan  meningkatkan  daya  saing 

organisasinya. Selain itu, temuan-temuan dalam penelitian yang melibatkan 

faktor-faktor dukungan teknologi, literasi digital, kecerdasan budaya, dan 

kepemimpinan tim maya bisa digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan 

sinergi yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan pengaruh faktor-faktor 

kolaborasi dan sistem penghargaan bisa dimanfaatkan untuk mendukung 

kinerja organisasi. 

1.4.3   Manfaat Akademik 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan 

koleksi ilmiah di perpustakaan serta dapat memberikan manfaat pada 

mahasiswa lain dalam menyusun karya ilmiah sebagai bahan referensi, 

memperkaya berbagai perangkat konsep, istilah, dan kegiatan lengkap yang 

membentuk domain profesional di bidang pemanfaatan tim maya. 

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai masukan perguruan tinggi 

swasta dalam kolaboari tim maya untuk mendukung kinerja tim maya yang 

sudah mulai berkembang pasca pamdemi atau seterusnya yang menjadi 

kebutuhan tiap organisasi. 

  


