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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

 

2.1 Teori-Teori Pendukung 

2.1.1 Sociotechnical Systems Theory (STS) 
 

Teori sosioteknik bertujuan untuk mempromosikan berbagi 

pengetahuan, pembelajaran dan inovasi dalam konteks organisasi, untuk 

memungkinkan kolaborasi dan fleksibilitas untuk keunggulan kompetitif 

(Walker et al. 2008). Sosioteknik mengacu pada keterkaitan sosial dan 

teknis. Teori sosioteknik berbasis pada dua prinsip utama, yang pertama 

adalah bahwa interaksi faktor sosial dan teknis menciptakan kondisi untuk 

kinerja sistem yang berhasil (atau tidak berhasil). Interaksi ini sebagian 

terdiri dari hubungan sebab dan akibat linier, hubungan yang biasanya 

dirancang, dan sebagian dari hubungan non-linier, kompleks, bahkan tidak 

dapat diprediksi, yang seringkali tidak terduga. Konsekuensi tak 

terhindarkan dari pencampuran 'sosio' dengan 'teknis' adalah bahwa sosio 

tidak selalu berperilaku seperti teknis, orang bukan mesin, secara paradoks, 

dengan kompleksitas dan saling ketergantungan yang berkembang bahkan 

'teknis' dapat mulai menunjukkan perilaku non-linear. Prinsip yang kedua 

yang merupakan akibat wajar dari kedua interaksi tersebut adalah 

optimalisasi setiap aspek saja (sosio atau teknis) cenderung meningkatkan 

tidak hanya kuantitas hubungan yang "tidak dirancang" yang tidak dapat 

diprediksi, tetapi juga hubungan-hubungan yang merugikan bagi kinerja 

sistem (Walker et al., 2008). Gambar 1 menunjukkan hubungan kedua 

sistem, sistem sosial dan sistem teknik. Interaksi antara kedua sistem 

berdampak pada optimalisasi. 
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Gambar 2.1 Sociotechnical System (Bostrom & Heinen, 1977; Oosthuizen & 

Pretorius, 2016). 

 

2.1.2 Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky  
 

Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky mendalilkan bahwa interaksi 

sosial adalah dasar untuk perkembangan kognitif. Teori Vygotsky terdiri dari 

konsep- konsep seperti alat khusus budaya, bahasa dan saling 

ketergantungan pemikiran, dan Zona Perkembangan Proksimal. Selanjutnya, 

konsep-konsep teoritis yang disajikan di sini memberikan bagian dari dasar 

untuk konstruktivisme dan telah memberikan kontribusi besar pada 

restrukturisasi sistem pendidikan formal (Moore, 2011). Zona 

perkembangan proksimal (ZPD) telah didefinisikan sebagai: "jarak antara 

tingkat perkembangan aktual yang ditentukan oleh pemecahan masalah 

secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui 

pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, atau dalam 

kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu" (Vygotsky, 1978, p86). 
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Gambar 2.2 Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky (Kurt, 2020). 

 

2.1.3 Social Identity Theory 
 

Teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Tajfel dan Turner (1986) 

mengemukakan bahwa individu mengalami identitas kolektif berdasarkan 

keanggotaan mereka dalam suatu kelompok, seperti identitas ras/etnis dan 

gender. Teori identitas sosial memperkenalkan konsep identitas sosial 

sebagai cara untuk menjelaskan perilaku antar kelompok. 

Teori identitas sosial secara garis besar terdiri dari dua bagian. Bagian 

pertama, bagian psikologis yang lebih mendasar, menjelaskan proses 

kognitif yang mendasari definisi identitas sosial dan asumsi motivasi bahwa 

orang berjuang untuk identitas sosial yang positif. Kedua, bagian sosio-

struktural menggambarkan bagaimana orang mengatasi identitas sosial yang 

negatif (Sheepers & Ellemers, 2019). Menurut teori ini, perilaku sosial 

ditentukan oleh karakter dan motivasi orang tersebut sebagai individu 

(perilaku antarpribadi) serta oleh keanggotaan kelompok orang tersebut 

(perilaku antar kelompok). Orang umumnya lebih suka mempertahankan 

citra positif dari kelompok tempat mereka berasal. Sebagai hasil dari proses 

identitas sosial, orang cenderung mencari sifat, sikap, dan perilaku yang 

bernilai positif yang dapat dilihat sebagai karakteristik kelompok mereka. 
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2.1.4 Teori Penetapan Tujuan (Goal-Setting Theory)  
 

Pada tahun 1960-an, Edwin Locke mengemukakan teori motivasi 

penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa penetapan tujuan pada 

dasarnya terkait dengan kinerja tugas. Tujuan yang spesifik dan menantang 

disertai dengan umpan balik yang tepat berkontribusi pada kinerja tugas 

yang lebih tinggi dan lebih baik. Kesediaan untuk bekerja menuju 

pencapaian tujuan adalah sumber utama motivasi kerja. Tujuan yang jelas, 

khusus, dan sulit adalah faktor motivasi yang lebih besar daripada tujuan 

yang mudah, umum, dan tidak jelas. 

Menurut teori ini, ada dua penentu kognitif perilaku, yaitu nilai dan niat 

(tujuan). Tujuan didefinisikan secara sederhana sebagai apa yang secara 

sadar coba dilakukan oleh individu. Locke & Latham (1990) mendalilkan 

bahwa bentuk di mana seseorang mengalami penilaian nilai seseorang 

adalah emosional. Artinya, nilai-nilai seseorang menciptakan keinginan 

untuk melakukan hal-hal yang konsisten dengannya. Tujuan juga 

mempengaruhi perilaku (kinerja pekerjaan) melalui mekanisme lain. Tujuan 

memotivasi orang untuk mengembangkan strategi yang akan 

memungkinkan mereka untuk tampil pada tingkat tujuan yang diperlukan. 

Akhirnya, mencapai tujuan dapat menyebabkan kepuasan dan motivasi lebih 

lanjut, atau frustrasi dan motivasi yang lebih rendah jika tujuan tidak tercapai 

(Lunenburg, 2011). Selain itu, masih menurut Lunenburg (2011), penetapan 

tujuan adalah penjelasan yang mendasari semua teori utama motivasi 

kerja—baik itu teori VIE Vroom (1994), teori motivasi Maslow (1970) atau 

Herzberg (2009), teori kognitif sosial Bandura (1986 atau behaviorisme 

berbasis operan (Skinner, 1979). Manajer secara luas menerima penetapan 

tujuan sebagai sarana untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja 

(DuBrin, 2012). 
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2.1.5 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action atau TRA) 
 

Teori menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat 

mereka untuk melakukan perilaku dan bahwa niat ini, pada gilirannya, 

merupakan fungsi dari sikap mereka terhadap perilaku dan norma subjektif 

(Fishbein & Ajzen, 1975). Gambar 2.3 menjelaskan secara diagram Teori 

Tindakan Beralasan. Gambar 2.3 menggambarkan bagaimana TRA 

"dirancang untuk menjelaskan perilaku manusia" (Ajzen & Fishbein, 1980) 

dan terdiri dari dua faktor yang mempengaruhi niat perilaku: sikap terhadap 

perilaku dan norma subjektif. 

 
 

Gambar 2.3 Teori tindakan beralasan (Ajzen & Fishbein, 1980). 

 

2.1.6 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior atau TPB) 
 

Teori ini memberikan tiga komponen inti, yaitu, sikap, norma 

subjektif, dan kontrol perilaku yang secara bersama-sama membentuk niat 

perilaku individu. Pada gilirannya, prinsip TPB adalah bahwa niat perilaku 

adalah penentu paling proksimal dari perilaku sosial manusia. Teori ini 

dielaborasi oleh Icek Ajzen dengan tujuan untuk meningkatkan daya 

prediksi teori tindakan beralasan (TRA). Ide Ajzen adalah untuk 

memasukkan kontrol perilaku yang dirasakan dalam TPB (Ajzen, 1991). 
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TPB telah diterapkan untuk studi tentang hubungan antara keyakinan, sikap, 

niat perilaku, dan perilaku di berbagai domain manusia. Domain ini 

mencakup, namun tidak terbatas pada, periklanan, hubungan masyarakat, 

kampanye iklan, perawatan kesehatan, manajemen olahraga, dan 

keberlanjutan. Gambar 2.4 menunjukan diagram dari TPB. 

  
Gambar 2. 4 Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991). 

 
 

2.1.7 Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory atau SET)  
 

Teori ini mempelajari perilaku sosial dalam interaksi dua pihak yang 

menerapkan analisis biaya-manfaat untuk menentukan risiko dan manfaat. 

Hubungan ekonomi—analisis biaya-manfaat terjadi ketika masing-masing 

pihak memiliki barang yang dihargai oleh pihak lain. Menurut teori ini, 

seseorang akan menimbang biaya interaksi sosial (hasil negatif) terhadap 

imbalan interaksi sosial itu (hasil positif). Biaya dan imbalan ini dapat 

berupa materi, seperti uang, waktu, atau layanan. Teori pertukaran sosial 

menunjukkan bahwa perhitungan bisa terjadi dalam hubungan percintaan, 

persahabatan, atau profesional. Teori pertukaran sosial mengatakan bahwa 

jika biaya hubungan lebih tinggi daripada imbalannya, maka hubungan 

tersebut dapat diakhiri atau ditinggalkan (Emerson & Cook, 1976). 

Namun teori memiliki hambatan dalam aplikasi. Salah satu kendala utama 

dalam evaluasi empiris konsep tersebut adalah sifat subjektif dari biaya dan 
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imbalan, yang mungkin berbeda nilainya antara orang yang berbeda, dari 

waktu ke waktu, atau melalui perbandingan dengan orang lain atau imbalan. 

 
 

2.1.8 Technology Acceptance Model (TAM) 
 

TAM awalnya diperoleh dari pendapat (Fishbein & Ajzen, 2020) 

dalam Theory of Reasoned Action (TRA) yang diperkenalkan dan 

dikembangkan oleh (Davis & Olson, 1984). TAM menggantikan banyak 

ukuran sikap TRA dengan dua ukuran penerimaan teknologi—kemudahan 

penggunaan, dan kegunaan. Gambar 

2.5 menunjukkan skema dari 

TAM. 
 

Model ini menunjukkan bahwa ketika pengguna disajikan dengan 

teknologi baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang 

bagaimana dan kapan mereka akan menggunakannya, terutama: 

Kegunaan yang dirasakan (Perceived Usefulness, PU) – Ini 

didefinisikan oleh Fred Davis sebagai "sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaan 

mereka". Artinya apakah seseorang mempersepsikan teknologi itu berguna 

atau tidak untuk apa yang ingin mereka lakukan. 

Perceived ease-of-use (PEOU) – Davis mendefinisikan ini sebagai 

"sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu 

akan bebas dari usaha" (Davis 1989). Jika teknologinya mudah digunakan, 

maka hambatannya dapat ditaklukkan. Jika tidak mudah digunakan dan 

antarmukanya rumit, tidak ada yang memiliki sikap positif terhadapnya. 

Perspektif penggunaan (perceived usefulness) adalah merupakan suatu 

fasa dimana seseorang percaya bahwa pemakai suatu sistem tertentu akan 

dapat menambah kinerja orang tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa 

kegunaan dari penggunaan TIK dapat menambah kinerja, prestasi kerja 

siapapun yang menggunakannya.
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Sikap terhadap penggunaan adalah sikap pro atau kontra terhadap 

pengaplikasian sebuah produk (Aakers & Myers, 1997). Sikap pro atau 

kontra terhadap suatu produk ini dapat dipakai untuk memprediksi tingkah 

laku ataupun niat seseorang untuk mau atau tidak menggunakan suatu 

produk. Sikap terhadap penerapan teknologi (attitude toward using 

technology), diartikan sebagai evaluasi dari pemakai tentang 

keingintahuannya dalam menggunakan teknologi. 

  
Gambar 2.5 Technology Acceptance Model (Davis, 1989). 

 

2.1.9 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
 

Venkatesh et al. (2003) mengusulkan model yang dikenal sebagai teori 

penerimaan dan penggunaan teknologi terpadu (UTAUT). Mereka 

memasukkan delapan teori terkemuka dalam perilaku pengguna. Teori-teori 

yang disintesis dalam pengembangan model UTAUT adalah: (a) teori 

tindakan beralasan (TRA), (b) model penerimaan teknologi (TAM), (c) 

model motivasi (MM), (d) teori perencanaan perilaku (TPB), (e) gabungan 

TAM dan TPB (C-TAM-TPB), (f) model pemanfaatan PC (MPCU), (g) teori 

difusi inovasi (IDT), dan (h) teori kognitif sosial (SCT ). Gambar 2.3 

menunjukkan model UTAUT. 

Harapan kinerja (performance expectancy) didefinisikan oleh Venkatesh et 

al. (2003) sebagai "sejauh mana seorang individu percaya bahwa 

menggunakan sistem akan membantu dia untuk mencapai keuntungan dalam 

kinerja pekerjaan" (hal. 447). Hasil studi menemukan bahwa harapan kinerja 
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dimoderasi oleh jenis kelamin dan usia dan bahwa efeknya paling kuat untuk 

pria muda. Harapan usaha (effort expectancy) didefinisikan oleh Venkatesh 

et al. (2003) sebagai "tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan 

sistem" (hal. 450). Studi membuktikan bahwa harapan usaha akan 

dimoderasi oleh jenis kelamin, usia, dan pengalaman  menemukan  efek  

terkuat  untuk  wanita muda dengan  pengalaman minimal. Pengaruh sosial 

(social influence) adalah "sejauh mana seorang individu merasakan bahwa 

orang lain yang penting percaya bahwa dia harus menggunakan sistem baru" 

(Venkatesh et al., 2003, p.451). Jenis kelamin, usia, pengalaman, dan 

kesukarelaan terbukti memoderasi pengaruh sosial, dengan wanita yang 

lebih tua di bawah kondisi wajib dengan sedikit pengalaman memiliki efek 

terkuat (Venkatesh et al., 2003). Kondisi yang memfasilitasi (facilitating 

condition) adalah "sejauh mana seorang individu percaya bahwa 

infrastruktur organisasi dan teknis ada untuk mendukung penggunaan 

sistem" (Venkatesh et al., 2003, p452). Studi UTAUT menemukan bahwa 

usia dan pengalaman memoderasi kondisi fasilitasi dengan efek yang lebih 

besar pada pekerja yang lebih tua dan lebih berpengalaman. 

  
Gambar 2. 6 Model UTAUT 
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2.2 Tim Maya 
 

Tim dapat merupakan unit kerja yang ditemukan di semua organisasi, 

dimana karyawan ditempatkan dalam tim kerja, satuan tugas tugas, komite, 

tim peningkatan kualitas, tim keselamatan, dan tim dengan berbagai nama 

yang berbeda (Bishop et al., 2014). 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). Bekerja sebagai tim (teamwork) atau 

kerjasama (cooperation) telah menjadi salah satu topik penting yang 

mendapat pertimbangan kritis dari beberapa peneliti dan profesional bisnis. 

Kerja tim digunakan di banyak organisasi yang berbeda untuk meningkatkan 

kinerja, menyatukan karyawan, dan budaya perusahaan. Menurut Chawla 

dan Jain, kerja sama adalah prosedur penting untuk memperlancar aktivitas 

asosiasi karena makna khas dari kerja sama menggabungkan kumpulan 

individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ideal (Chawla & 

Jain, 2021). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka 

peluang untuk tim bekerja secara terpisah melalui ruang siber atau dunia 

maya, atau menciptakan tim kerja maya (virtual teamwork). Dalam ekonomi 

berbasis pengetahuan saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah 

mempercepat kebutuhan organisasi untuk mampu mengkoordinasikan 

kegiatan yang menjangkau batas-batas geografis, budaya, temporal, serta 

organisasi. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi telah 

memunculkan pekerja pengetahuan yang tidak terikat pada lokasi kerja fisik 

(Mukherjee et al., 2012). 

Pemanfaatan tim maya makin menjadi penting saat ini ketika banyak 

organisasi terpaksa mewajibkan karyawannya bekerja dari rumah (work 

from home). COVID-19 telah secara dramatis mengubah organisasi, 

dinamika keluarga, dan kerja tim. Menurut Gallup, jumlah orang Amerika 

yang bekerja dari jarak jauh melonjak dari 3,4% yang merupakan pekerja 
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paruh waktu di awal tahun ini menjadi sekarang 43% pekerja jarak jauh 

penuh waktu, semuanya pada minggu pertama April 2020 (Feitosa & Salas, 

2020). Sedangkan menurut Mangla (2021), lingkungan kerja telah diubah 

oleh pandemi ini menjadi pengaturan kerja yang fleksibel dengan 

aklimatisasi teknologi yang cepat. Pengaturan kerja pascapandemi 

diharapkan semakin didorong oleh teknologi karena model bisnis juga akan 

berkembang untuk mengadopsi perubahan ini. Meskipun demikian, 

pengaturan kerja virtual membawa beberapa tantangan seperti berkurangnya 

kepercayaan, komunikasi yang terganggu, kolaborasi yang terbatas, 

kurangnya kejelasan peran, dan penurunan kinerja tim. Tim maya 

didefinisikan 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; 

Robins & Judge, 2015). Sementara berbagai pengukuran virtualitas tim ada 

dalam literatur, dimensi yang paling umum adalah ketersebaran geografis 

dan ketergantungan pada teknologi (Hanebuth, 2015; Gilson et al., 2015; 

Clark et al., 2019). Ketersebaran geografis menyiratkan bahwa anggota tim 

terletak melintasi batas fisik dan temporal, jarang bertemu tatap muka 

(Martins et al., 2004). Hal ini sering meningkatkan keragaman pengetahuan, 

keterampilan dan latar belakang di antara anggota tim, menghasilkan tim 

yang lebih inovatif dan kreatif (Peters dan Manz, 

2007). Meskipun demikian, sampai saat ini, masih belum ada pemahaman 

universal tentang apa itu tim maya dan bagaimana mendefinisikannya 

(Gilson et al., 2015, 2015). Saat ini, konsep virtualisasi telah berkembang 

dari definisi awalnya untuk menangkap tingkat individu, virtualitas terkait 

tugas selain virtualitas tim (Orhan, 2014; Orhan et al., 2016). 
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2.3 Kinerja Tim Maya 
 

Kinerja tim adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tim dan 

hanya bisa terjadi kalau ada kerjasama oleh para anggota tim (Kirkman & 

Mathieu 2007; PMI 2013; Schwalbe 2014). Kirkman et al. (2004) 

mendefinisikan kinerja tim sebagai kegiatan yang memungkinkan anggota 

tim untuk memperoleh dan memproses informasi yang mengarah pada 

keberhasilan penyelesaian proyek. Selain kerja sama, kinerja tim juga 

membutuhkan kolaborasi dan interaksi di antara anggota tim (Bedwell et 

al. 2009), partisipasi anggota dalam menyetujui satu sama lain untuk 

membuat keputusan yang berkualitas (Paul & McDaniel, 2004), dan 

kepercayaan satu sama lain (Armstrong 2007). Partisipasi anggota tim juga 

ikut meningkatkan moral tim. 

Penelitian sebelumnya tentang tim proyek virtual telah berfokus pada 

kinerja tim secara umum, keluaran dan hasil tim (Krasnikov & Jayachandran 

2008). Studi oleh Sosik dan Jung (2002) hanya menunjukkan aspek kinerja 

tim, seperti kualitas keputusan dan lamanya waktu untuk mencapai 

keputusan, kualitas produk tim dan kreativitas. Kepuasan dan pengalaman 

anggota tim saat mengerjakan proyek tertentu diperiksa oleh Powell et al. 

(2004). Penelitian oleh Kirkman et al. (2004) memberikan dua indikator 

kinerja tim maya dalam model kontingensi mereka, yaitu peningkatan 

proses dan kepuasan pelanggan. Untuk peningkatan proses, mereka 

mengutip pendapat dari literatur sebagai "kegiatan yang dilakukan oleh 

anggota tim melalui mana tim memperoleh dan memproses data yang 

memungkinkan untuk beradaptasi dan meningkatkan" (Edmondson, 1999: 

351). Contoh perilaku perbaikan proses termasuk mencari umpan balik, 

mendiskusikan kesalahan, dan bereksperimen (Edmondson, Bohmer, & 

Pisano, 2001). Levenson & Cohen (2003) memberikan dua jenis kinerja dari 

tim maya, antara lain hasil bisnis yang objektif dan yang bersifat subyektif. 

Hasil bisnis yang bersifat objektif meliputi:  Waktu siklus, ketepatan waktu, 

produktivitas, kualitas dan kepuasan pelanggan. Dalam beroperasi secara 
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maya, bisa terjadi kemungkinan trade-off antara produktivitas dan kualitas. 

Sedangkan hasil bisnis yang bersifat subyektif meliputi: kreativitas dan 

inovasi, pembelajaran organisasi dan penyebaran praktik dan sikap terbaik 

dan umur panjang. Zellmer-Bruhn & Gibson (2006) memberikan dua jenis 

indikator kinerja tim mencakup kinerja tugas dan kualitas hubungan 

interpersonal. Kinerja tugas menyangkut sejauh mana tim memenuhi 

tujuannya dan seberapa baik luarannya memenuhi misi tim. Kualitas 

hubungan interpersonal mencakup sejauh mana anggota merasa bahwa 

kapasitas mereka untuk bekerja sama ditingkatkan atau dipertahankan, dan 

sejauh mana anggota tertarik, mendukung, dan terus tinggal dalam sebuah 

tim. Sedangkan Bram dan Kunze (2012) meringkas kedua indikator itu 

dalam lima butir sbb: tim mencapai tujuan umumnya (goals); tim mencapai 

tujuan khususnya (objectives); tim memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

untuk itu; tim melayani tujuan yang dimaksudkan untuk dilayani; dan tim 

memenuhi misinya. Sedangkan, Zacher & Rosing berfokus pada inovasi tim 

sebagai hasil utama. Mereka mendefinisi inovasi tim sebagai kemampuan 

tim untuk menghasilkan ide-ide baru dan original (kreativitas) serta 

kemampuan untuk mempraktikkan ide-ide ini sehingga menghasilkan 

hasil yang bermanfaat. Kreativitas telah secara luas didefinisikan sebagai 

pengembangan ide, produk, praktik, layanan, atau prosedur baru dan 

berpotensi berguna (Zacher & Rosing, 2013).   

2.4 Kolaborasi Tim Maya 
 

Penerapan tim maya dalam organisasi memiliki banyak tantangan 

tersendiri, yaitu bagaimana mencapai kinerja yang baik. Beberapa penelitian 

terdahulu telah menyarankan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim 

maya, salah satu faktor yang penting adalah kolaborasi dalam tim maya. 

Manfaat bekerja jarak jauh menjadi tidak berarti kalau kolaborasi maya tidak 

terjadi 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). 

Bell & Kozlowski (2002) menyatakan bahwa kolaborasi yang 

menyenangkan merupakan salah satu atribut utama untuk bagi  tim maya. 
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Pernyataan tersebut disetujui oleh Kirkman et al., (2004) yang juga 

menambahkan perlu membangun hubungan di dalam tim untuk memastikan 

kolaborasi yang benar. 

Kolaborasi sering berhubungan dengan berbagi pengetahuan. Dalam 

institusi seperti pendidikan tinggi, berbagai kolaborasi merupakan arena 

dimana sesama rekan kerja saling berbagi pengetahuan. Charband & 

Navimipour mengkonseptualisasikan berbagi pengetahuan sebagai alat 

penting untuk menyebarkan pengetahuan dan pembelajaran karena terjadi 

di antara individu melalui kolaborasi dan kesediaan untuk berbagi 

pengetahuan satu sama lain. Selain itu, berbagi pengetahuan merupakan 

sumber daya penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dan 

meningkatkan inovasi tidak hanya antar individu tetapi juga antar organisasi. 

Tambahan lagi, berbagi pengetahuan membantu dalam membangun kinerja 

lingkungan yang efisien untuk pendidikan tinggi dan memainkan peran 

penting dalam membuat universitas kompetitif Charband & Navimipour 

(2018).
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Meskipun demikian, kolaborasi tidak bisa terjadi tanpa adanya saling 

percaya di antara sesama anggota dalam tim. Perbedaan-perbedaan budaya, 

teknis, dan pengalaman serta ketiadaan kedekatan fisik memberikan 

tantangan atau hambatan dalam mengembangkan kepercayaan dan 

pemahaman bersama di antara anggota. Perbedaan-perbedaan yang ada ini 

jika tidak dikelola dengan tepat akan menghasilkan kinerja yang buruk, 

konflik intra-grup, miskomunikasi, dan kurangnya kepercayaan (Ferrazzi, 

2014; Pinjani & Palvia, 2013). 

Mayer et al (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai “kesediaan 

suatu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan 

harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting 

untuk pemberi amanat, terlepas dari kemampuannya untuk mengawasi atau 

mengendalikan pihak lain tersebut”.  Kepercayaan juga dapat berkontribusi  

pada  peningkatan keterlibatan dari karyawan dan bertindak sebagai perekat 

yang menyatukan kelompok yang terfragmentasi yang pada gilirannya dapat 

mengurangi jarak psikologis (Furumo, 2018). Kodish (2017) menyatakan 

bahwa agar manusia saling berinteraksi diperlukan kepercayaan. 

Namun demikian, agar kepercayaan bisa dibangun dalam suatu tim, 

sangat dibutuhkan adanya transparansi atau keterbukaan. Transparansi 

memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam hal apa yang diungkapkan 

dan tingkat analisis di mana mereka didefinisikan. Meskipun demikian 

transparansi memiliki inti  yang  sama  yaitu  kebajikan  (Murphy  et  al.,  

2007)  yang  melibatkan keterbukaan,  ketersediaan,  atau  pengungkapan  

informasi.  Namun untuk kolaborasi pada level tim, fokus perhatian lebih 

kepada berbagi informasi dan penjelasan yang cukup yang memungkinkan 

anggota tim untuk melaksanakan komponen tugas mereka (Palanski et al., 

2010). 
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2.5 Sistem Penghargaan 
 

Karyawan adalah aset penting dalam organisasi. Karyawan adalah salah 

satu faktor terpenting yang menyediakan fleksibilitas, inovasi, dan 

kemampuan beradaptasi untuk organisasi mana pun. Di era disrupsi saat 

ini, kreativitas dalam meningkatkan kinerja karyawan sangatlah penting. 

Organisasi harus memastikan bahwa tim maya mereka memberikan 

kontribusi kinerja terbaik. 

Penghargaan terbukti sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dan 

mengubah perilaku karyawan yang tidak puas. Untuk memotivasi tim, 

organisasi harus memiliki manajemen penghargaan yang efektif dalam 

menarik dan mempertahankan bakat terbaik dari tim mereka. Oleh karena 

itu, sistem penghargaan yang adil dapat membangun kepuasan kerja dan 

perilaku produktif dalam diri seorang karyawan. Sistem penghargaan tidak 

hanya tentang kenaikan gaji dan bonus, kadang-kadang mencakup kedua 

insentif ini, ini juga termasuk penghargaan dan pengakuan, penugasan 

kembali, promosi dan program penghargaan lainnya (Mehmood et al., 2013). 

Ketika organisasi semakin mengadopsi tim sebagai unit kerja utama, 

maka mereka juga mengadopsi penghargaan berbasis tim di mana sebagian 

dari gaji individu bergantung  pada kinerja kelompok  yang  terukur. Makin 

banyak organisasi mengadopsi pendekatan ini dan menolak keyakinan lama 

bahwa pencapaian dan kesuksesan individu harus didorong dan diperkuat 

(Nyberg et al., 

2018). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tim dapat membawa 

sejumlah manfaat: sangat meningkatkan produktivitas (Ichinowski & 

Shaw, 2003; Hertel et al., 2004; Roman, 2009), mendorong karyawan untuk 

menetapkan tujuan kelompok yang menantang dan spontan (Guthrie & 

Hollensbe, 2004), memfasilitasi komunikasi melintasi hambatan organisasi 

(Harbring, 2006), mendorong pertukaran dan kombinasi pengetahuan, 

meningkatkan pengembangan produk baru dan layanan baru (Collins & 
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Smith, 2006). Insentif berbasis tim adalah program kompensasi yang 

menghubungkan pembayaran dengan pencapaian tujuan kinerja tim. Logika 

yang mendasari penggunaan insentif berbasis tim adalah bahwa insentif 

tersebut diyakini “mempromosikan kepercayaan, kekompakan, dan perilaku 

saling mendukung di antara anggota tim (Beersma et al., 2003).  

Beberapa peneliti lain juga telah mengakui peranan penting dari 

penghargaan dan pengakuan dalam memotivasi individu untuk bekerja lebih 

efisien. Penghargaan dan pengakuan memiliki efek positif pada berbagi 

informasi, kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi (Armstrong et al., 

2011; Wickramasinghe & Widyaratne, 2012). Hal ini membuat penghargaan 

dapat dipakai sebagai alat yang dipakai atasan untuk pengaturan individu 

(Aime et al,  2010;  Garbers & Konradt, 2013), merangsang kinerja (Jackson 

et al., 2012), atau 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 tentang pengelolaan efektivitas tim maya 

dalam beberapa hal, seperti konsekuensi sosio-emosional yang 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 berbagai 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 kinerja dalam tim 

maya. 
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2.6 Dukungan Teknologi 
 

Era digital saat ini membuat hampir seluruh organisasi memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). Begitu pula dengan memanfaatkan TIK dalam 

tim maya. Koordinasi dan kinerja tim maya sangat bergantung pada penggunaan 

TIK. Anggota tim menggunakan berbagai fasilitas TIK untuk berkolaborasi satu 

sama lain. Manajer dituntut untuk menetapkan strategi dan memanfaatkan 

teknologi yang mendukung kepercayaan, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif 

dalam  tim maya (Chang et al. , 2011; Desper, 2013). Berbagai kemajuan dalam 

bidang TIK memungkinkan anggota tim maya untuk mengkomunikasikan 

informasi penting dan dianggap inklusif (Hu, 2015; Laitinen & Valo, 2018). 

Dengan berbagi informasi dengan cara yang dipahami oleh semua orang, 

komunikasi inklusif mendorong kerja tim dengan meningkatkan koneksi sosial 

(Han et al., 2017). Selain itu, dengan kemajuan dalam bidang TIK terdapat 

berbagai fasilitas teknologi kolaborasi, yang mendukung komunikasi di antara 

anggota tim maya. Teknologi kolaborasi itu memiliki banyak istilah, antara lain, 

sistem pendukung keputusan kelompok, sistem pendukung kelompok, sistem 

pertemuan elektronik, dan groupware (Brown et al., 2010; Kapogiannis & Sherratt, 

2018). 

Ada dua kategori besar teknologi kolaborasi: teknologi yang berfokus pada 

komunikasi dan teknologi yang berfokus pada koordinasi. Menurut Parker, 

teknologi yang berfokus pada komunikasi dianggap sebagai kontributor utama 

untuk membangun kepercayaan dalam  tim maya (Parker, 2017). Teknologi 

memiliki jenis alat yang mendukung interaksi waktu nyata (misalnya, konferensi 

video) hingga interaksi tertunda (misalnya, email dan pesan instan). Sedangkan 

teknologi yang berfokus  pada koordinasi  mengacu  pada  seperangkat  alat 

pelengkap yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan dan 

koordinasi di antara anggota tim (Ferrell & Kline, 2018). Alatnya berkisar dari 

alat berbagi file, alat penjadwalan, alat pembuatan bersama, dan virtualisasi desktop. 

Larson dan DeChurch (2020) memberikan empat perspektif dari teknologi, 

yaitu (1) teknologi sebagai konteks, (2) teknologi sebagai sosio material, (3) 

teknologi sebagai media penciptaan, dan (4) teknologi sebagai rekan satu tim. 

Teknologi sebagai konteks memandang teknologi dan praktik sosial sebagai entitas 

yang berbeda. Teknologi adalah konteks situasional yang menciptakan kondisi 

yang mempengaruhi praktik sosial. Pandangan kedua, teknologi sebagai sosio 

material.  Sosio materialitas adalah teori  yang  dibangun  di  atas persinggungan 

teknologi, pekerjaan, dan organisasi, yang mencoba memahami "keterlibat 
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konstitutif/legal dari sosial dan material dalam kehidupan organisasi sehari-hari. 

Teknologi sebagai sosio material mengeksplorasi “cara material fisik dan/atau 

digital [sebuah teknologi] disusun ke dalam bentuk tertentu yang bertahan melintasi 

perbedaan tempat dan waktu” (Leonardi, 2012, hlm. 29), dan memandang material 

aspek teknologi dan praktik sosial sebagai ansambel yang saling bergantung 

sehingga ada "ketidakterpisahan yang melekat antara teknis dan sosial" (Orlikowski 

& Scott, 2008, p. 434). Teknologi sebagai media pembuatan tim, mengeksplorasi 

cara platform teknologi membentuk siapa yang membentuk tim dan bagaimana 

mereka membentuknya. Terakhir, teknologi sebagai rekan satu tim memandang 

teknologi sebagai makhluk sosial yang termotivasi: teknologi sebagai rekan satu 

tim. Peningkatan otomatisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat kita 

menjadi sangat tergantung teknologi sebagai rekan tim kita di rumah maupun di 

kantor. 

2.7 Literasi Digital 
 

Teknologi digital telah ada di mana-mana baik di tempat kerja maupun di 

rumah. Berbagai proses dan layanan juga menjadi semakin digital, sehingga 

memungkinkan pekerjaan tanpa kertas dan mengubah cara kerja. Digitalisasi dalam 

organisasi menyiratkan difusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara 

meluas, seperti pemanfaatan perangkat seluler, konten multimedia, groupware, 

komputasi awan, dan teknologi data besar (Holtgrewe, 2014). Hal ini juga 

memungkinkan pelaksanaan kerja jarak jauh. Akibatnya, muncul berbagai "cara 

kerja baru", dipraktikkan baik secara individu maupun kolektif, yang difasilitasi 

oleh TIK. Penggunaan TIK menimbulkan  volume  informasi  yang besar, sehingga 

karyawan harus mengembangkan strategi untuk menghindari informasi yang 

berlebihan (information overload). Tambahan lagi, karyawan saat ini pun harus 

terus menerus berkoordinasi dengan banyak orang melalui komunikasi yang 

dimediasi komputer baik secara sinkron maupun asinkron. Selain itu, kolaborasi 

jarak jauh menjadi semakin lebih umum dari waktu ke waktu. 

Kehadiran TIK selain membawa peluang dan dukungan, tetapi membawa 

tantangan baru bagi karyawan. Karyawan adalah pelaku di tengah berbagai 

perubahan yang diakibatkan oleh TIK dalam organisasi. Hal ini menuntut karyawan 

untuk mengembangkan strategi baru, membangun pengetahuan baru, memperoleh 

keterampilan baru. Dengan perkataan lain, karyawan harus mengembangkan 

kompetensi mereka (Ligurgo et al., 2019). 
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Konsep literasi digital diperkenalkan oleh Paul Gilster, dalam bukunya yang 

berjudul sama (Gilster, 1997). Meskipun demikian, Gilster tidak memberikan daftar 

keterampilan, kompetensi, atau sikap yang mendefinisikan apa itu literasi digital.  

Sebaliknya,  dia  sekedar  menjelaskannya  secara  umum,  sebagai kemampuan 

untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital dan 

menganggapnya hanya sebagai literasi di era digital (Bawden, 2008). Di lain pihak, 

Buckingham (2010) mendefinisi literasi digital sebagai sarana sarana pemahaman 

budaya. Menurut dia, dengan semakin konvergensi media, maka batas antara 

'informasi' dan media lain menjadi semakin kabur. Dalam sebagian besar 

pengalaman, komputer lebih dari sekadar perangkat untuk pengambilan informasi, 

tetapi menyampaikan gambar dan fantasi, kesempatan untuk ekspresi diri dan 

bermain imajinatif. Dengan demikian, media ini tidak dapat dipahami secara 

memadai jika kita tetap menganggapnya hanya sebagai masalah mesin dan teknik, 

atau sebagai 'perangkat keras' dan 'perangkat lunak. Tambahan lagi menurut dia, 

literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana 

menggunakan komputer dan keyboard, atau bagaimana melakukan pencarian 

online, tetapi mereka juga harus mampu mengevaluasi dan menggunakan informasi 

secara kritis jika mereka ingin mengubahnya menjadi pengetahuan. 

 
 

2.8 Kecerdasan Budaya 
 

Kecerdasan budaya adalah kompetensi lintas budaya yang penting yang 

memungkinkan individu untuk "beradaptasi, memilih, dan membentuk aspek 

budaya lingkungan mereka" (Thomas et al, 2008, hal 126). Telah disarankan 

sebagai efektif dalam mengatasi hambatan budaya dalam konteks interaksi 

berdampingan (Li & Skulason, 2013; Chua et al, 2012). Pemahaman dampak yang 

dimiliki kecerdasan budaya dalam konteks spesifik kolaborasi virtual sangat 

penting, karena selain memungkinkan para profesional komunikasi untuk 

menggeneralisasi efek kecerdasan budaya ke pengaturan virtual global, tetapi juga 

membantu mengidentifikasi mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi virtual
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global. Masih dalam konteks kolaborasi tim global, Koh et al.(2009) mendefinisikan 

kecerdasan budaya sebagai kemampuan individu penting yang dibutuhkan 

profesional untuk bekerja secara efektif dalam tim global ini. Selain itu, mereka juga 

memberikan empat dimensi dari kecerdasan budaya, yaitu metakognitif, kognitif, 

motivasi, dan perilaku kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya (CQ) kognitif 

mengacu pada pengetahuan individu tentang norma, praktik, dan konvensi dalam 

budaya yang berbeda. CQ metakognitif mengacu pada kesadaran budaya individu 

dan kesadaran selama interaksi antarbudaya. CQ perilaku mengacu pada 

kemampuan individu untuk menunjukkan tindakan verbal dan nonverbal yang 

sesuai selama interaksi antar budaya. 

Li & Skulason (2013) melakukan penelitian untuk mengungkap efek 

kecerdasan budaya pada proses kolaborasi virtual lintas budaya. Temuan mereka 

menunjukkan bahwa individu dengan CQ yang lebih tinggi menunjukkan reaksi 

yang lebih positif dan upaya jawaban dalam kolaborasi virtual lintas budaya setelah 

mengontrol kemahiran bahasa asing. Li et al. (2017) meneliti pengaruh kecerdasan 

budaya 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. 

 
 

2.9 Kepemimpinan Tim Maya 
 

Pemahaman fungsi kepemimpinan dalam tim maya menjadi penting karena 

organisasi semakin menggunakan tim yang beragam (Liao, 2017). Dalam tim maya, 

pekerjaan dan tugas sebagian besar dilakukan melalui saluran maya, sehingga sangat 

menonjolkan adanya kolaborasi maya. Tim maya seringkali memiliki anggota yang 

tersebar secara geografis dan lintas fungsi namun bekerja pada tugas yang sangat 

saling bergantung. Situasi seperti memberikan tantangan kepemimpinan yang unik. 

Mengelola konflik bahkan lebih menantang untuk tim maya di mana beberapa
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anggota sebagian mengandalkan komunikasi jarak jauh, sementara yang lain masih 

bertemu tatap muka. Pola komunikasi yang berbeda tersebut dapat menghasilkan 

norma interaksi yang berbeda dalam sebuah tim dan memperlebar perbedaan antara 

anggota tim yang terbagi secara fisik (Cheshin et al., 2013). 

Carmeli et al. (2010) menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki 

kepemimpinan inklusif dapat mendorong kreativitas karena secara positif 

berhubungan dengan keamanan psikologis, yang pada gilirannya meningkatkan 

keterlibatan anggota dalam pekerjaan kreatif.  Di lain pihak, pemimpin yang 

menerapkan tingkat keamanan partisipatif yang rendah akan membuat anggota 

tim mungkin merasa tidak berdaya, sehingga menghambat upaya kreativitas mereka 

(Baer & Frese, 2003). 

Hasil penelitian oleh Malhotra et al. (2007) pada tim maya yang anggotanya 

tersebar secara geografis dan lintas fungsi namun bekerja pada tugas yang sangat 

saling bergantung menunjukkan bahwa pemimpin memiliki pengaruh significant 

terhadap suksesnya tim maya. Pemimpin tim maya harus mampu membangun dan 

memelihara kepercayaan melalui penggunaan teknologi komunikasi. Penelitian oleh 

Han et al. (2017) juga mengeksplorasi bagaimana pemimpin tim maya mengatasi 

tantangan proses dalam mengembangkan konteks untuk kreativitas tim. Mereka 

menemukan lima penghambat teratas untuk kreativitas dan kesuksesan tim maya, 

yaitu ketidakpercayaan, perbedaan kepribadian, perbedaan generasi dalam 

pandangan, masalah penjadwalan, dan kesulitan teknologi. Sedrine et al (2020) 

meneliti pengaruh gaya kepemimpinan pada efisiensi tim maya dengan asumsi 

adanya variabel mediasi (kekayaan media) yang mempengaruhi hubungan ini. 

Temuan mereka menunjukkan bahwa kepercayaan dan kohesi operasional 

memainkan peran mediasi antara gaya kepemimpinan dan kinerja tim. Selain itu, 

mereka juga mengkonfirmasi bahwa gaya kepemimpinan berdampak pada kohesi 

operasional dan kepercayaan kelompok sesuai dengan tingkat kekayaan media yang 

berbeda, sehingga menciptakan situasi berbeda yang berfluktuasi sesuai dengan 

tingkatnya
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2.10  Pengembangan Hipotesis 
 

2.10.1 Pengaruh Dukungan Teknologi Terhadap Kolaborasi Tim 

Maya 

 

Salah satu tujuan penting organisasi membuat tim kolaborasi adalah agar 

dapat dihasilkan inovasi melalui berbagai pengetahuan di antara anggota-anggota 

tim. Hal ini sejalan dengan dua praktik penting dari literatur manajemen 

pengetahuan, yaitu pertama bahwa pengetahuan dapat disimpan, didistribusikan 

dan dianalisis (Nonaka & Takeuchi, 1995) dan yang kedua adalah bahwa 

pengetahuan dapat dibagi dan diintegrasikan dalam masyarakat (Brown & 

Duguid, 1998; Wenger, 1998). Perspektif pertama menekankan penyimpanan, 

distribusi dan analisis data. Dodgson et al. mempelajari bagaimana teknologi baru 

untuk data mining, simulasi, prototyping dan presentasi visual dapat mendukung 

inovasi terbuka. Mereka mendefinisikan teknologi inovasi sebagai “teknologi 

informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran sumber informasi 

terdistribusi dalam proses inovasi terbuka” (Dodgson et al., 2006, p.333). Temuan 

mereka menunjukkan bahwa penambangan dan pencarian data mendukung berbagi 

data dari sumber internal dan eksternal, sementara simulasi dan pembuatan 

prototipe mendukung eksperimen dengan ide-ide yang pada akhirnya dapat 

menjadi inovasi. Perspektif kedua menekankan pada teknologi kolaborasi untuk 

inovasi, yang mendukung berbagi dan integrasi pengetahuan dari waktu ke waktu 

dan melintasi batas-batas geografis. Yates (2007, p.1) mendefinisikan kolaborasi 

virtual untuk inovasi sebagai "interaksi individu dari domain pengetahuan yang 

berbeda, dipisahkan oleh ruang dan waktu, dan di mana mereka berbagi dan 

menggabungkan pengetahuan mereka untuk mengembangkan dan menerapkan 

ide-ide kreatif". Asumsi yang mendasari penggunaan teknologi kolaborasi untuk 

mendukung inovasi terbuka adalah bahwa setiap peserta dalam komunitas 

memiliki pengetahuan dan pengalaman unik yang dapat dimanfaatkan oleh orang 

lain (Boland & Tenkasi, 1995). 
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Kolaborasi dalam tim maya sangat bergantung pada penggunaan TIK. 

Berbagai kemajuan dalam bidang TIK memberikan kemudahaan bagi anggota tim 

maya untuk mengkomunikasikan informasi penting dan dianggap inklusif (Hu, 

2015; Laitinen & Valo, 2018). Dengan berbagi informasi yang dapat dipaham 

oleh semua orang, komunikasi inklusif mendorong kerja tim dengan meningkatkan 

koneksi sosial (Han et al., 2017). Distorsi dalam komunikasi bisa berakibat buruk 

bagi kolaborasi. Oleh karena itu, dukungan teknologi tidak dapat terjadi tanpa 

terlebih dahulu ada penerimaan TIK oleh masing-masing anggota tim maya. 

Tambahan lagi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) tidak secara tiba-tiba 

diterima dan langsung digunakan oleh individu dalam berkolaborasi, bisa terjadi 

beberapa individu menolak untuk bekerja menggunakan adopsi TIK. Technology 

Acceptance Model (TAM) adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang model 

pendekatan penerimaan teknologi. Model ini mendefinisikan dua faktor penting 

yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi yaitu persepsi akan 

manfaat teknologi dan persepsi akan kemudahan dalam menggunakan teknologi. 

Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. 

Shroff et al. (2011) melaporkan bahwa dengan memanipulasi dua faktor penentu 

ini, pengembang sistem dapat memiliki kontrol yang lebih baik atas keyakinan 

pengguna tentang sistem dan dengan demikian dapat memprediksi niat perilaku 

mereka dan penggunaan aktual sistem. Sikap terhadap penggunaan sistem sistem 

baru telah diklasifikasikan sebagai penentu yang memandu perilaku masa depan 

atau sebagai penyebab niat yang akhirnya mengarah pada perilaku tertentu. Dalam 

TAM, sikap terhadap penggunaan sistem mengacu pada efek evaluatif dari 

perasaan positif atau negatif individu dalam melakukan perilaku tertentu (Shroff et 

al., 2011). 

Hipotesis 1: Dukungan Teknologi memiliki pengaruh terhadap Kolaborasi 

Tim Maya. 
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2.10.2 Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kolaborasi Tim Maya 

Teknologi digital telah berdifusi ke berbagai bidang baik di tempat kerja 

maupun di rumah. Penerapan teknologi digital untuk proses dan layanan 

memungkinkan pekerjaan tanpa kertas dan mengubah cara kerja. Kemajuan 

teknologi digital, terutama TIK telah memungkinkan pemanfaatan perangkat 

seluler, konten multimedia, groupware, komputasi awan, dan teknologi data besar 

(Holtgrewe, 2014). Akibatnya, muncul berbagai "cara kerja baru", dipraktikkan 

baik secara individu maupun kolektif, yang difasilitasi oleh TIK. Menurut Chris 

Vein, Kepala Pejabat Inovasi Bank Dunia untuk Pengembangan ICT Global, 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengubah dunia kerja, menciptakan 

peluang kerja baru dan membuat pasar tenaga kerja lebih inovatif, inklusif, dan 

global. “TIK mempengaruhi pekerjaan baik sebagai industri yang menciptakan 

lapangan kerja maupun sebagai alat yang memberdayakan pekerja untuk 

mengakses bentuk pekerjaan baru, dengan cara baru dan lebih fleksibel,” (The 

World Bank, 2013). Biggs mengutip laporan tahunan yang dirilis UNDP berjudul 

“Work for Human Development” mengatakan bahwa Teknologi dan TIK juga 

telah membantu mengubah pasar, melalui: ekonomi pengetahuan, barang dan jasa 

yang dipersonalisasi, layanan bisnis baru, ekonomi berbagi, start-up, 

crowdworking, dan metode kerja yang lebih fleksibel (Biggs, 2016). Selain itu, 

penggunaan TIK menimbulkan “banjir data dan informasi”, dimana volume data 

dan informasi yang besar membuat karyawan harus mengembangkan strategi 

untuk menangani data dan informasi yang berlebihan (information overload). 

Buckingham (2009) memperingatkan bahwa kedekatan antara literasi media 

dan literasi digital konsep lain yang memperoleh kepentingan substansial dalam 

wacana resmi, mungkin memiliki konsekuensi yang menakutkan pada apa yang 

termasuk dalam konsep literasi media. Argumennya berbasis dari klaim bahwa 

literasi media dan literasi digital mendorong partisipasi. Porter mendefinisikan 

literasi media sebagai mencakup praktik yang memungkinkan orang untuk 

mengakses, mengevaluasi secara kritis, dan membuat atau memanipulasi media. 

Literasi media tidak terbatas pada satu media (Porter, 2010). Sedangkan Renee 

menyarankan pentingnya pendidikan literasi media untuk meningkatkan kesadaran 
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akan pengaruh media dan menciptakan sikap aktif terhadap konsumsi dan 

penciptaan media (Renee, 2011). 

Kemajuan dan kehadiran TIK selain membawa peluang dan dukungan, tetapi 

juga membawa tantangan baru bari karyawan. Karyawan adalah pelaku di tengah 

berbagai perubahan yang diakibatkan oleh TIK dalam organisasi. Hal ini menuntut 

karyawan untuk terus mengembangkan strategi baru, membangun pengetahuan 

baru, memperoleh keterampilan baru. Dengan perkataan lain, karyawan harus 

mengembangkan kompetensi mereka (Ligurgo et al., 2019). 

Teknologi digital akan terus memengaruhi kolaborasi tim maya, oleh karena 

itu literasi digital sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggota tim maya 

tidak hanya dapat menggunakan teknologi digital, tetapi juga mengkonsumsi dan 

membuat berbagai konten secara kritis. Penekanan pada literasi digital berkisar 

dari fokus pada teknologi dasar atau keterampilan literasi komputer, serangkaian 

pemikiran kritis dan kemampuan kreatif, dan keterlibatan kritis dengan identitas, 

etika, dan kewarganegaraan dalam konteks digital (Alexander et al., 2016, 2017; 

Hague & Payton, 2010). Kerangka kemampuan digital, yang memposisikan literasi 

digital sebagai “kemampuan yang sesuai dengan seseorang untuk hidup, belajar, 

dan bekerja dalam masyarakat digital,” diberikan dalam (Jisc, nd; Beetham, 2015; 

Feerrar, 2019). Kerangka itu mencakup enam elemen: (1) Alat: teknologi 

informasi dan komunikasi,  (2) Kreasi: kreasi digital, inovasi, dan beasiswa, (3) 

Konten: informasi, data, media, dan literasi baru lainnya, (4) Pembelajaran: 

pembelajaran digital dan pengembangan diri, (5) Interaksi: komunikasi, 

kolaborasi, dan partisipasi, (6) Hasil: identitas dan kesejahteraan sama seperti pada 

hubungan antara dukungan teknologi dan kolaborasi tim maya, hubungan antara 

literasi digital digital dan kolaborasi tim maya dapat dijelaskan  menggunakan 

TAM. Literasi digital juga tidak bisa terjadi tanpa kesediaan seseorang untuk 

menerima teknologi. TAM menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi 

penerimaan pengguna terhadap teknologi yaitu persepsi akan manfaat teknologi 

dan persepsi akan kemudahan dalam menggunakan teknologi.  

Hipotesis 2: Literasi Digital memiliki pengaruh terhadap Kolaborasi Tim 

Maya. 
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2.10.3 Pengaruh Kecerdasan Budaya Terhadap Kolaborasi Tim Maya 

Thomas et al mendefinisikan kecerdasan budaya sebagai kompetensi lintas 

budaya yang penting yang memungkinkan individu untuk "beradaptasi, memilih, 

dan membentuk aspek budaya lingkungan mereka" (Thomas et al, 2008, p.126). 

Kecerdasan budaya sangat penting dalam kolaborasi tim maya, dimana anggota- 

anggota berasal dari lokasi yang terpisah dan latar belakang budaya yang berbeda. 

Kolaborasi dapat menjadi proses yang sangat menantang karena menuntut cara 

kerja yang sangat intens, membutuhkan cara berpikir, perilaku, dan cara operasi 

yang baru. 

Beberapa penelitian terdahulu berhubungan dengan kecerdasan budaya dan 

hubungannya dengan kolaborasi tim maya, antara lain penelitian oleh Ahmadi et 

al. (2013) yang melakukan penelitian yang menyelidiki hubungan antara 

kecerdasan budaya manajer dan kolaborasi karyawan mereka. Hasilnya 

menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara kecerdasan budaya di 

antara para manajer dan kolaborasi karyawan mereka. Penelitian oleh Li & 

Skulason (2013) melakukan penelitian untuk mengungkap efek kecerdasan budaya 

pada proses kolaborasi virtual lintas budaya. Temuan mereka menunjukkan bahwa 

individu dengan Cultural Intelligence (CQ) yang lebih tinggi menunjukkan reaksi 

yang lebih positif dan upaya jawaban dalam kolaborasi virtual lintas budaya setelah 

mengontrol kemahiran bahasa asing. 

Kecerdasan budaya adalah kompetensi lintas budaya yang berhubungan 

dengan kemampuan individu untuk beradaptasi, memilih, dan membentuk aspek 

budaya dalam lingkungan mereka tentang lingkungan sosial budaya. Hubungan 

kecerdasan budaya dan kolaborasi tim maya dapat dijelaskan melalui, pertama 

Teori Sistem Sosioteknik (STS) yang mengacu pada keterkaitan sosial dan teknis. 

Perbaikan perilaku sistem tidak dapat diharapkan jika hanya memasukkan 

teknologi baru ke dalam STS yang kompleks. Orang-orang bekerja dalam 

organisasi dengan memanfaatkan artefak teknologi (alat, perangkat, dan teknik) 

untuk mencapai kinerja ekonomi dan kepuasan kerja (Oosthuizen & Pretorius, 
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2016). STS memberikan dua prinsip utama, yaitu interaksi faktor sosial dan teknis 

yang menciptakan kondisi untuk kinerja sistem yang berhasil (atau tidak berhasil) 

dan optimalisasi setiap aspek (sosio atau teknis) yang cenderung meningkatkan 

tidak hanya kuantitas hubungan yang "tidak dirancang" yang tidak dapat 

diprediksi, tetapi juga hubungan-hubungan yang merugikan bagi kinerja sistem. 

Kedua, teori Penetapan Tujuan dan Manajemen Kinerja. Sikap terhadap penetapan 

tujuan bervariasi antar budaya. Budaya individualistis dengan jarak kekuasaan 

rendah seperti Amerika Serikat (AS) sering  merangkul  penetapan  tujuan  

partisipatif  dan penghargaan berbasis ekuitas berdasarkan kinerja individu. 

Sebaliknya, anggota dari budaya kolektivistik dengan jarak kekuasaan tinggi 

seperti Cina biasanya lebih memilih tujuan yang ditetapkan oleh seseorang yang 

berwenang, dan penghargaan berbasis tim (Samos & Papamarcos, 2000). Ketiga 

adalah Teori Tindakan Beralasan (TRA). Tujuan utama TRA adalah untuk 

memahami perilaku sukarela individu dengan memeriksa motivasi dasar yang 

mendasari untuk melakukan suatu tindakan. (Doswell et al., 2011). TRA 

menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku adalah 

prediktor utama apakah mereka benar-benar melakukan perilaku itu atau tidak 

(Glanz et., 2015). Selain itu, komponen normatif (norma sosial yang melingkupi 

tindakan) juga berkontribusi pada apakah orang tersebut benar-benar akan 

melakukan perilaku tersebut atau tidak. 

Hipotesis 3: Kecerdasan Budaya memiliki pengaruh pada Kolaborasi Tim 

Maya. 

 

2.10.4 Pengaruh Kepemimpinan Tim Maya Terhadap Kolaborasi Tim 

Maya 

Kemajuan teknologi yang pesat telah memunculkan paradigma kerja baru. 

Pekerjaan kolaboratif dapat dimulai kapan saja, dan dari mana saja (Cascio & 

Shurygailo, 2003). Teknologi telah secara radikal merevolusi cara berpikir, 

perilaku, pekerjaan itu sendiri  dan  upahnya. Teknologi ini menggunakan 

infrastruktur komunikasi global dan sangat aktif, sehingga memungkinkan 

aktivitas dan interaksi 24/24, pada saat yang sama baik sinkron maupun asinkron 

antara individu, kelompok dan organisasi (Konsbruck, 2013). Dalam situasi seperti 
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saat ini, tugas kepemimpinan menjadi jauh lebih sulit ketika anggota tim yang 

dipimpin berada pada lokasi yang terpisah dan hanya bertemu melalui saluran 

maya. Tambahan lagi, pemahaman fungsi kepemimpinan dalam tim maya menjadi 

penting karena organisasi semakin menggunakan tim yang beragam (Liao, 2017). 

Mengelola konflik di dalam tim maya bahkan menjadi lebih menantang di mana 

beberapa anggota sebagian mengandalkan komunikasi jarak jauh, sementara yang 

lain masih bertemu tatap muka. Pola komunikasi yang berbeda tersebut dapat 

menghasilkan norma interaksi yang berbeda dalam sebuah tim dan memperlebar 

perbedaan antara anggota tim yang terbagi secara fisik (Cheshin et al., 2013).

Beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian dalam bidang 

ini. Malhotra et al. (2007) menunjukkan bahwa pemimpin memiliki pengaruh 

significant terhadap suksesnya tim maya. Cheshin et al. (2013) menunjukkan 

bahwa pola komunikasi yang berbeda dapat menghasilkan norma interaksi yang 

berbeda dalam sebuah tim dan memperlebar perbedaan antara anggota tim yang 

terbagi secara fisik (Cheshin et al., 2013). Han et al. (2017) menunjukkan lima 

penghambat teratas untuk kreativitas dan kesuksesan tim maya, yaitu 

ketidakpercayaan, perbedaan kepribadian, perbedaan generasi dalam pandangan, 

masalah penjadwalan, dan kesulitan teknologi. Sedangkan Sedrine et al. (2020) 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berdampak pada kohesi operasional dan 

kepercayaan kelompok sesuai dengan tingkat kekayaan media yang berbeda, 

sehingga menciptakan situasi berbeda yang berfluktuasi sesuai dengan tingkatnya. 

Ada beberapa teori yang berhubungan dengan kepemimpinan dan 

kolaborasi, antara lain adalah Teori Penetapan Tujuan. Teori ini menyatakan 

bahwa penetapan tujuan pada dasarnya terkait dengan kinerja tugas. Tujuan dari 

kolaborasi adalah untuk mendapatkan sinergi yang berkontribusi pada pencapaian 

kinerja yang tinggi. Tujuan yang jelas, khusus, dan sulit adalah faktor motivasi 

yang lebih besar daripada tujuan yang mudah, umum, dan tidak jelas. Manajer 

secara luas menerima penetapan tujuan sebagai sarana untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kinerja (DuBrin, 2012). Teori kedua yang menjadi landasan 

untuk menjelaskan kepemimpinan dan kolaborasi adalah Teori Perilaku Terencana 

(TPT). Teori ini memberikan tiga komponen utama, yaitu, sikap, norma subjektif, 
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dan kontrol perilaku yang secara bersama-sama membentuk niat perilaku individu. 

Dalam tim maya, pekerjaan dan tugas sebagian besar dilakukan melalui saluran 

virtual, menonjolkan pentingnya kolaborasi virtual, yang mengacu pada perilaku 

agregat yang dilakukan oleh anggota tim dalam mendukung interaksi yang efektif 

dengan mitra mereka di lingkungan kerja tim yang tersebar secara geografis (Hill 

& Bartol, 2016). TPT menyatakan bahwa niat perilaku adalah penentu paling 

proksimal dari perilaku sosial manusia. Teori ketiga yang bisa menjelaskan 

hubungan kepemimpinan dan kolaborasi adalah Teori Pertukaran Sosial (TPS). 

Teori menyatakan bahwa seseorang akan menimbang biaya interaksi sosial (hasil 

negatif) terhadap imbalan interaksi sosial itu (hasil positif). Biaya dan imbalan ini 

dapat berupa materi, seperti uang, waktu, atau layanan. 

Hipotesis 4: Kepemimpinan Tim Maya memiliki pengaruh pada 

Kolaborasi Tim Maya. 

 

2.10.5 Pengaruh Dukungan Teknologi Terhadap Kinerja Tim Maya 

Ada dua kategori besar teknologi kolaborasi: teknologi yang berfokus pada 

komunikasi dan teknologi yang berfokus pada koordinasi. Menurut Parker, 

teknologi yang berfokus pada komunikasi dianggap sebagai kontributor utama 

untuk membangun kepercayaan dalam  tim maya (Parker, 2017). Teknologi 

memiliki jenis alat yang mendukung interaksi waktu nyata (misalnya, konferensi 

video) hingga interaksi tertunda (misalnya, e-mail dan pesan instan). Sedangkan 

teknologi yang berfokus pada koordinasi  mengacu pada seperangkat alat 

pelengkap yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan dan 

koordinasi di antara anggota tim (Ferrell & Kline, 2018). Alatnya berkisar dari 

alat berbagi file, alat penjadwalan, alat pembuatan bersama, dan virtualisasi 

desktop. 

Larson & DeChurch (2020) memberikan empat perspektif dari teknologi, yaitu 

(1) teknologi sebagai konteks, (2) teknologi sebagai sosio material, (3) teknologi 

sebagai media penciptaan, dan (4) teknologi sebagai rekan satu tim. Teknologi 

sebagai konteks memandang teknologi dan praktik sosial sebagai entitas yang 

berbeda. Teknologi adalah konteks situasional yang menciptakan kondisi yang 
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mempengaruhi praktik sosial. Pandangan kedua, teknologi sebagai sosio material. 

Sosio materialitas adalah teori yang dibangun di atas persinggungan teknologi, 

pekerjaan, dan organisasi, yang mencoba memahami "keterlibat konstitutif/legal 

dari sosial dan material dalam kehidupan organisasi sehari-hari”. Teknologi 

sebagai sosio material mengeksplorasi “cara material fisik dan/atau digital [sebuah 

teknologi] disusun ke dalam bentuk tertentu yang bertahan melintasi perbedaan 

tempat dan waktu” (Leonardi, 2012, p. 29), dan memandang material aspek 

teknologi dan praktik sosial sebagai ansambel yang saling bergantung sehingga ada 

"ketidakterpisahan yang melekat antara teknis dan sosial" (Orlikowski & Scott, 

2008, p. 434). Teknologi sebagai media pembuatan tim, mengeksplorasi cara 

platform teknologi membentuk siapa yang membentuk tim dan bagaimana mereka 

membentuknya. Terakhir, teknologi sebagai rekan satu tim memandang teknologi 

sebagai makhluk sosial yang termotivasi: teknologi sebagai rekan satu tim. 

Peningkatan otomatisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat kita menjadi 

sangat tergantung teknologi sebagai rekan tim kita di rumah maupun di kantor. 

Hipotesis 5: Dukungan Teknologi memiliki pengaruh pada Kinerja Tim. 

 

2.10.6 Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kinerja Tim Maya 

Digitalisasi dalam organisasi menyiratkan difusi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) secara meluas, seperti pemanfaatan perangkat seluler, konten 

multimedia, groupware, komputasi awan, dan teknologi data besar (Holtgrewe, 

2014). Hal ini juga memungkinkan pelaksanaan kerja jarak jauh. Akibatnya, 

muncul berbagai "cara kerja baru", dipraktikkan baik secara individu maupun 

kolektif, yang difasilitasi oleh TIK. Penggunaan TIK menimbulkan volume 

informasi yang besar, sehingga karyawan harus mengembangkan strategi untuk 

menghindari informasi yang berlebihan (information overload). Tambahan lagi, 

karyawan saat ini pun harus terus menerus berkoordinasi dengan banyak orang 

melalui komunikasi yang dimediasi komputer baik secara sinkron maupun asinkron. 

Selain itu, kolaborasi jarak jauh menjadi semakin lebih umum dari waktu ke 

waktu. 
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Kehadiran TIK selain membawa peluang dan dukungan, tetapi membawa 

tantangan baru bagi karyawan. Karyawan adalah pelaku di tengah berbagai 

perubahan yang diakibatkan oleh TIK dalam organisasi. Hal ini menuntut karyawan 

untuk mengembangkan strategi baru, membangun pengetahuan baru, memperoleh 

keterampilan baru. Dengan perkataan lain, karyawan harus mengembangkan 

kompetensi mereka (Ligurgo et al., 2019).  

Konsep literasi digital diperkenalkan oleh Paul Gilster, dalam bukunya yang 

berjudul sama (Gilster, 1997). Meskipun demikian, Gilster tidak memberikan daftar 

keterampilan, kompetensi, atau sikap yang mendefinisikan apa itu literasi digital. 

Sebaliknya, dia sekedar menjelaskannya secara umum, sebagai kemampuan untuk 

memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital dan 

menganggapnya hanya sebagai literasi di era digital (Bawden, 2008). Di lain 

pihak, Buckingham (2010) mendefinisi literasi digital sebagai sarana sarana 

pemahaman budaya. Menurut dia, dengan semakin konvergensi media, maka batas 

antara 'informasi' dan media lain menjadi semakin kabur. Dalam sebagian besar 

pengalaman, komputer lebih dari sekadar perangkat untuk pengambilan informasi, 

tetapi menyampaikan gambar dan fantasi, kesempatan untuk ekspresi diri dan 

bermain imajinatif. Dengan demikian, media ini tidak dapat dipahami secara 

memadai jika kita tetap menganggapnya hanya sebagai masalah mesin dan teknik, 

atau sebagai 'perangkat keras' dan 'perangkat lunak'. Tambahan lagi menurut dia, 

literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana 

menggunakan komputer dan keyboard, atau bagaimana melakukan pencarian 

online, tetapi mereka juga harus mampu mengevaluasi dan menggunakan informasi 

secara kritis jika mereka ingin mengubahnya menjadi pengetahuan. 

Hipotesis 6: Literasi Digital memiliki pengaruh pada Kinerja Tim. 

 

2.10.7 Pengaruh Kecerdasan Budaya Terhadap Kinerja Tim Maya 

Kecerdasan budaya sebagai kompetensi lintas budaya yang penting yang 

memungkinkan individu untuk "beradaptasi, memilih, dan membentuk aspek 

budaya lingkungan mereka" (Thomas et al, 2008, p.126). Kecerdasan budaya 

sangat penting dalam kolaborasi tim maya, dimana anggota- anggota berasal dari 
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lokasi yang terpisah dan latar belakang budaya yang berbeda. Kolaborasi dapat 

menjadi proses yang sangat menantang karena menuntut cara kerja yang sangat 

intens, membutuhkan cara berpikir, perilaku, dan cara operasi yang baru. 

Beberapa penelitian terdahulu berhubungan dengan kecerdasan budaya dan 

hubungannya dengan kolaborasi tim maya, antara lain penelitian oleh Ahmadi et 

al. (2013) yang melakukan penelitian yang menyelidiki hubungan antara 

kecerdasan budaya manajer dan kolaborasi karyawan mereka. Hasilnya 

menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara kecerdasan budaya di 

antara para manajer dan kolaborasi karyawan mereka. Penelitian oleh Li & 

Skulason (2013) melakukan penelitian untuk mengungkap efek kecerdasan budaya 

pada proses kolaborasi virtual lintas budaya. Temuan mereka menunjukkan bahwa 

individu dengan CQ yang lebih tinggi menunjukkan reaksi yang lebih positif dan 

upaya jawaban dalam kolaborasi virtual lintas budaya setelah mengontrol 

kemahiran bahasa asing. 

Kecerdasan budaya adalah kompetensi lintas budaya yang berhubungan 

dengan kemampuan individu untuk beradaptasi, memilih, dan membentuk aspek 

budaya dalam lingkungan mereka tentang lingkungan sosial budaya. Hubungan 

kecerdasan budaya dan kolaborasi tim maya dapat dijelaskan melalui, pertama 

Teori Sistem Sosioteknik (STS) yang mengacu pada keterkaitan sosial dan teknis. 

Perbaikan perilaku sistem tidak dapat diharapkan jika hanya memasukkan 

teknologi baru ke dalam STS yang kompleks. Orang-orang bekerja dalam 

organisasi dengan memanfaatkan artefak teknologi (alat, perangkat, dan teknik) 

untuk mencapai kinerja ekonomi dan kepuasan kerja (Oosthuizen & Pretorius, 

2016). 

Hipotesis 7: Kecerdasan Budaya memiliki pengaruh pada Kinerja Tim. 

 

2.10.8 Pengaruh Kepemimpinan Tim Maya Terhadap Kinerja Tim Maya 

Dalam tim maya, pekerjaan dan tugas sebagian besar dilakukan melalui saluran 

maya, sehingga sangat menonjolkan adanya kolaborasi maya. Tim maya seringkali 

memiliki anggota yang tersebar secara geografis dan lintas fungsi namun bekerja 

pada tugas yang sangat saling bergantung. Situasi seperti memberikan tantangan 
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kepemimpinan yang unik. Mengelola konflik bahkan lebih menantang untuk  tim 

maya di mana beberapa anggota sebagian mengandalkan komunikasi jarak jauh, 

sementara yang lain masih bertemu tatap muka. Pola komunikasi yang berbeda 

tersebut dapat menghasilkan norma interaksi yang berbeda dalam sebuah tim dan 

memperlebar perbedaan antara anggota tim yang terbagi secara fisik (Cheshin et 

al., 2013). 

Carmeli et al. (2010) menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki 

kepemimpinan inklusif dapat mendorong kreativitas karena secara positif 

berhubungan dengan keamanan psikologis, yang pada gilirannya meningkatkan 

keterlibatan anggota dalam pekerjaan kreatif. Di lain pihak, pemimpin yang 

menerapkan tingkat keamanan partisipatif yang rendah akan membuat anggota 

tim mungkin merasa tidak berdaya, sehingga menghambat upaya kreativitas mereka 

(Baer & Frese, 2003). 

Hasil penelitian oleh Malhotra et al. (2007) pada tim maya yang anggotanya 

tersebar secara geografis dan lintas fungsi namun bekerja pada tugas yang sangat 

saling bergantung menunjukkan bahwa pemimpin memiliki pengaruh significant 

terhadap suksesnya tim maya. Pemimpin tim maya harus mampu membangun dan 

memelihara kepercayaan melalui penggunaan teknologi komunikasi. Penelitian 

oleh Han et al. (2017) juga mengeksplorasi bagaimana pemimpin tim maya 

mengatasi tantangan proses dalam mengembangkan konteks untuk kreativitas tim. 

Mereka menemukan lima penghambat teratas untuk kreativitas dan kesuksesan 

tim maya, yaitu ketidakpercayaan, perbedaan kepribadian, perbedaan generasi 

dalam pandangan, masalah penjadwalan, dan kesulitan teknologi. Sedrine et al 

(2020) meneliti pengaruh gaya kepemimpinan pada efisiensi  tim maya, dengan 

asumsi adanya variabel mediasi (kekayaan media) yang mempengaruhi hubungan 

ini. Temuan mereka menunjukkan bahwa kepercayaan dan kohesi operasional 

memainkan peran mediasi antara gaya kepemimpinan dan kinerja tim. Selain itu, 

mereka juga mengkonfirmasi bahwa gaya kepemimpinan berdampak pada kohesi 

operasional dan kepercayaan kelompok sesuai dengan tingkat kekayaan media yang 

berbeda, sehingga menciptakan situasi berbeda yang berfluktuasi sesuai dengan 

tingkatnya. 
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Hipotesis 8: Kepemimpinan Tim Maya memiliki pengaruh pada Kinerja 

Tim. 

 

2.10.9 Kolaborasi Tim Maya sebagai Variabel Mediasi 

Berbagai kemajuan dalam bidang TIK memungkinkan anggota tim maya untuk 

mengkomunikasikan informasi penting dan dianggap inklusif (Hu, 2015; Laitinen 

& Valo, 2018). Dengan berbagi informasi dengan cara yang dipahami oleh semua 

orang, komunikasi inklusif mendorong kerja tim dengan meningkatkan koneksi 

sosial (Han et al., 2017). Selain itu, dengan kemajuan dalam bidang TIK terdapat 

berbagai fasilitas teknologi kolaborasi, yang mendukung komunikasi di antara 

anggota tim maya. Teknologi kolaborasi itu memiliki banyak istilah, antara lain, 

sistem pendukung keputusan kelompok, sistem pendukung kelompok, sistem 

pertemuan elektronik, dan groupware (Brown et al., 2010; Kapogiannis & Sherratt, 

2018). 

Digitalisasi dalam organisasi menyiratkan difusi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) secara meluas, seperti pemanfaatan perangkat seluler, konten 

multimedia, groupware, komputasi awan, dan teknologi data besar (Holtgrewe, 

2014). Hal ini juga memungkinkan pelaksanaan kerja jarak jauh. Akibatnya, 

muncul berbagai "cara kerja baru", dipraktikkan baik secara individu maupun 

kolektif, yang difasilitasi oleh TIK. Penggunaan TIK menimbulkan volume 

informasi yang besar, sehingga karyawan harus mengembangkan strategi untuk 

menghindari informasi yang berlebihan (information overload). Tambahan lagi, 

karyawan saat ini pun harus terus menerus berkoordinasi dengan banyak orang 

melalui komunikasi yang dimediasi komputer baik secara sinkron maupun 

asinkron. Selain itu, kolaborasi jarak jauh menjadi semakin lebih umum dari 

waktu ke waktu. Kehadiran TIK selain membawa peluang dan dukungan, tetapi 

membawa tantangan baru bagi karyawan. Karyawan adalah pelaku di tengah 

berbagai perubahan yang diakibatkan oleh TIK dalam organisasi. Hal ini menuntut 

karyawan untuk mengembangkan strategi baru, membangun pengetahuan baru, 

memperoleh keterampilan baru. Dengan perkataan lain, karyawan harus 

mengembangkan kompetensi mereka (Ligurgo et al., 2019). 
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Kompetensi lintas budaya yang penting yang memungkinkan individu untuk 

"beradaptasi, memilih, dan membentuk aspek budaya lingkungan mereka" 

(Thomas et al, 2008, p.126). Telah disarankan sebagai efektif dalam mengatasi 

hambatan budaya dalam konteks interaksi berdampingan (Li & Skulason, 2013; 

Chua et al, 2012). Pemahaman dampak yang dimiliki kecerdasan budaya dalam 

konteks spesifik kolaborasi virtual sangat penting, karena selain memungkinkan 

para profesional komunikasi untuk menggeneralisasi efek kecerdasan budaya ke 

pengaturan virtual global, tetapi juga membantu mengidentifikasi mekanisme 

untuk meningkatkan kolaborasi virtual global. Masih dalam konteks kolaborasi tim 

global, Koh et al.(2009) mendefinisikan kecerdasan budaya sebagai kemampuan 

individu penting yang dibutuhkan profesional untuk bekerja secara efektif dalam 

tim global ini. Selain itu, mereka juga memberikan empat dimensi dari kecerdasan 

budaya, yaitu metakognitif, kognitif, motivasi, dan perilaku kecerdasan budaya. 

Kecerdasan budaya (CQ) kognitif mengacu pada pengetahuan individu tentang 

norma, praktik, dan konvensi dalam budaya yang berbeda. CQ metakognitif 

mengacu pada kesadaran budaya individu dan kesadaran selama interaksi 

antarbudaya. CQ perilaku mengacu pada kemampuan individu untuk menunjukkan 

tindakan verbal dan nonverbal yang sesuai selama interaksi antar budaya. 

Dalam tim maya, pekerjaan dan tugas sebagian besar dilakukan melalui saluran 

maya, sehingga sangat menonjolkan adanya kolaborasi maya. Tim maya seringkali 

memiliki anggota yang tersebar secara geografis dan lintas fungsi namun bekerja 

pada tugas yang sangat saling bergantung. Situasi seperti memberikan tantangan 

kepemimpinan yang unik. Mengelola konflik bahkan lebih menantang untuk  tim 

maya di mana beberapa anggota sebagian mengandalkan komunikasi jarak jauh, 

sementara yang lain masih bertemu tatap muka. Pola komunikasi yang berbeda 

tersebut dapat menghasilkan norma interaksi yang berbeda dalam sebuah tim dan 

memperlebar perbedaan antara anggota tim yang terbagi secara fisik (Cheshin et 

al., 2013). Hasil penelitian oleh Malhotra et al. (2007) pada tim maya yang 

anggotanya tersebar secara geografis dan lintas fungsi namun bekerja pada tugas 

yang sangat saling bergantung menunjukkan bahwa pemimpin memiliki pengaruh 

significant terhadap suksesnya tim maya. Pemimpin tim maya harus mampu 
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membangun dan memelihara kepercayaan melalui penggunaan teknologi 

komunikasi. 

Kinerja tim adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tim dan hanya 

bisa terjadi kalau ada kerjasama oleh para anggota tim (Kirkman & Mathieu, 2007; 

PMI, 2013; Schwalbe, 2014). Kirkman et al. (2004) mendefinisikan kinerja tim 

sebagai kegiatan yang memungkinkan anggota tim untuk memperoleh dan 

memproses informasi yang mengarah pada keberhasilan penyelesaian proyek. 

Selain kerja sama, kinerja tim juga membutuhkan kolaborasi dan interaksi di 

antara anggota tim (Bedwell et al., 2009), partisipasi anggota dalam menyetujui 

satu sama lain untuk membuat keputusan yang berkualitas (Paul & McDaniel, 

2004), dan kepercayaan satu sama lain (Armstrong, 2007). Partisipasi anggota tim 

juga ikut meningkatkan moral tim. Penelitian sebelumnya tentang tim proyek 

virtual telah berfokus pada kinerja tim secara umum, keluaran dan hasil tim 

(Krasnikov & Jayachandran, 2008). Studi oleh Sosik & Jung (2002) hanya 

menunjukkan aspek kinerja tim, seperti kualitas keputusan dan lamanya waktu 

untuk mencapai keputusan, kualitas produk tim dan kreativitas. 

Hipotesis 9.1: Kolaborasi Tim Maya memediasi antara Dukungan 

Teknologi dan Kinerja Tim Maya. 

Hipotesis 9.2: Kolaborasi Tim Maya memediasi antara Literasi Digital 

dan Kinerja Tim Maya. 

Hipotesis 9.3: Kolaborasi Tim Maya memediasi antara Kecerdasan 

Budaya dan Kinerja Tim Maya. 

Hipotesis 9.4:  Kolaborasi Tim Maya memediasi antara Kepemimpinan 

Tim Maya  dan Kinerja Tim Maya.

2.10.10 Pengaruh Kolaborasi Tim Maya Terhadap Kinerja Tim Maya 

Kolaborasi maya adalah metode kolaborasi antara anggota tim maya yang 

dilakukan melalui komunikasi teknologi digital. Proses kolaborasi maya tidak 

berbeda jauh dengan kolaborasi tatap-muka, tetapi anggota tim yang terlibat 

dalam kolaborasi maya tidak berinteraksi secara fisik dan berkomunikasi 

secara eksklusif melalui saluran teknologi (Peter & Manz, 2007). Jarvenpaa 

dan Staples mendefinisikan kolaborasi sebagai proses mengumpulkan 
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pengetahuan dari berbagai pihak menuju tujuan bersama (Jarvenpaa & 

Staples, 2000). Sedangkan penggunaan kolaborasi maya bertujuan untuk 

memungkinkan berbagi pengetahuan dapat terjadi di antara pihak-pihak 

yang terpisah secara fisik.  Platform kolaborasi maya berfungsi untuk 

memfasilitasi transfer berbagai jenis informasi antara anggota untuk bekerja 

menuju tujuan bersama. 

Pentingnya kolaborasi tim terhadap kinerja tim telah banyak dieksplorasi 

oleh beberapa peneliti terdahulu. 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. Assbeihat (2016) meneliti hubungan antara kolaborasi di 

antara anggota tim dengan kinerja tim. Temuan mereka menunjukkan ada 

hubungan positif antara kolaborasi antar anggota dan kinerja tim.

Kolaborasi sangat tergantung pada kesediaan anggota tim untuk bekerja 

sama. Oleh karena itu pembentukan tim menjadi hal yang perlu 

diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini perlu memilih anggota tim yang tepat, 

yaitu mereka yang tidak hanya memiliki pengalaman kerja yang relevan 

untuk persyaratan proyek, tetapi juga mereka yang mampu bekerja dari jarak 

jauh, memiliki motivasi diri dan mandiri (Scheunemann & Bühlmann, 2018; 

Quade et al., 2020). 

Beberapa teori yang bisa dipakai untuk menjelaskan hubungan kolaborasi 

dan kinerja, antara lain pertama adalah Teori Perilaku Terencana. Teori ini 

memberikan tiga komponen inti, yaitu, sikap, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku yang secara bersama-sama membentuk niat perilaku individu. Teori 

kedua adalah teori motivasi, yaitu Teori Pertukaran Sosial. Teori ini 

mempelajari perilaku sosial dalam interaksi dua pihak yang menerapkan 

analisis biaya-manfaat untuk menentukan risiko dan manfaat. Teori ketiga 

adalah Teori Penetapan Tujuan. Tujuan yang spesifik dan menantang disertai 
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dengan umpan balik yang tepat berkontribusi pada kinerja tugas yang lebih 

tinggi dan lebih baik. Tujuan yang jelas, khusus, dan sulit adalah faktor 

motivasi yang lebih besar daripada tujuan yang mudah, umum, dan tidak jelas. 

Hipotesis 10: Kolaborasi Tim Maya memiliki pengaruh pada kinerja Tim 

Maya. 

 

2.10.11Pengaruh Sistem Penghargaan Memoderasi Pengaruh Kolaborasi 

Tim Maya Terhadap Kinerja Tim Maya 

Karyawan dan organisasi bertanggung jawab atas pengembangan dan 

pengakuan modal manusia dalam suatu organisasi dan interaksi antara kedua belah 

pihak akan mencerminkan keseimbangan yang rumit untuk hubungan karyawan-

majikan. Sebagian besar literatur saat ini memandang “pekerja ideal” sebagai 

orang yang terlibat, yang memiliki emosi positif dan yang akan “berusaha lebih 

keras” untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi (Banihani et al., 2013). 

Dalam hubungan interaksi ini, sistem penghargaan berfungsi sebagai praktik 

sistematis untuk mencapai hasil atau konsekuensi positif. Oleh karena itu, 

penghargaan disebut sebagai kompensasi oleh organisasi atau pengembalian dari 

majikan yang diterima karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan sebagai imbalan 

atas layanannya (Zhou et al., 2009) dan penghargaan juga digambarkan sebagai 

skema kompensasi kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk 

moneter (ekstrinsik) dan non-moneter (intrinsik) untuk pekerjaan yang dilakukan 

dengan baik atau melebihi harapan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ballentine 

et al., 2009; Douglas, 2012). Hal yang sama juga dikatakan oleh Mehmood et al. 

(2013) bahwa sistem penghargaan tidak hanya tentang kenaikan gaji dan bonus, 

tetapi juga bisa mencakup kedua insentif ini, termasuk penghargaan dan 

pengakuan, penugasan kembali, promosi dan program penghargaan lainnya 

(Mehmood et al., 2013). 

Peranan penting sistem penghargaan banyak diakui oleh beberapa peneliti 

terdahulu bahwa penghargaan dan pengakuan memiliki peranan dalam memotivasi 

individu untuk bekerja lebih efisien. Penghargaan dan pengakuan memiliki efek 

positif pada berbagi informasi, kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi 

(Armstrong et al., 2011; Wickramasinghe & Widyaratne, 2012). Peranan 



62   

 

penghargaan seperti ini sering menjadi alat yang dipakai atasan untuk pengaturan 

individu (Aime et al, 2010; Garbers & Konradt, 2013), merangsang kinerja 

(Jackson et al., 2012), atau 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). Hal ini membuat bahwa 

variabel sistem penghargaan dapat memiliki peranan moderasi antara kolaborasi 

tim maya dengan kinerja tim maya. 

Salah satu teori yang bisa digunakan untuk menjadi landasan dari sistem 

penghargaan dan kinerja tim maya adalah Teori Pertukaran Sosial. Teori ini 

menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, 

pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Seseorang akan 

menimbang biaya interaksi sosial (hasil negatif) terhadap imbalan interaksi sosial 

itu (hasil positif). Biaya dan imbalan ini dapat berupa materi, seperti uang, waktu, 

atau layanan. Lawler & Worley (2006) menyimpulkan bahwa sistem penghargaan 

yang diterapkan oleh organisasi mempengaruhi perilaku, sikap, dan komitmen 

karyawan terhadap pekerjaan yang diberikan, ketika sistem tersebut memenuhi 

kebutuhan mereka dan meningkatkan tujuan pribadi mereka. 

Hipotesis 11: Sistem Penghargaan Memoderasi Kolaborasi Tim Maya 

Terhadap Kinerja Tim Maya. 
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2.11 Model Penelitian 
 

Berdasarkan tinjauan landasan teori di atas, maka dapat disusun suatu 

model hipotesis dalam penelitian ini seperti yang disajikan pada Gambar dibawah 

sebagai berikut: 

 
 
 

 

  
 
 

Gambar 2. 7 Model Hipotesis 

 


