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BAB V 

SINTESA HASIL PENELITIAN 

 
 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data, peneliti akan 

memberikan sintesa hasil penelitian mengenai pengembangan model strategi 

komunikasi Tim Maya sebagai berikut: 

5.1 Pengaruh Dukungan Teknologi Terhadap Kolaborasi Tim Maya 
 

Hasil dari Bab IV menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan 

dari Dukungan Teknologi terhadap Kolaborasi Tim Maya. Dukungan 

Teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap Kolaborasi tim maya. Hal 

ini mengartikan Dukungan Teknologi yang semakin tinggi akan 

meningkatkan variabel Kolaborasi Tim Maya, dan sebaliknya jika 

Dukungan Teknologi semakin rendah maka Kolaborasi Tim Maya juga akan 

semakin menurun. Hasil ini sejalan dengan literatur yang menyatakan 

bahawa kolaborasi dalam tim maya sangat bergantung pada penggunaan 

TIK. Kemajuan-kemajuan dalam bidang TIK sangat membantu memberikan 

kemudahaan bagi anggota tim maya untuk mengkomunikasikan informasi 

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

berbagi informasi yang dapat dipahami oleh semua orang, komunikasi 

inklusif mendorong kerja tim dengan meningkatkan koneksi sosial (Han 

et al., 2017). Temuan ini juga sejalan dengan teori TAM, yaitu bahwa 

persepsi yang baik dari anggota tim maya terhadap manfaat teknologi, 

maupun akan kemudahan dalam menggunakan teknologi, telah menjadi 

penyebab niat dan selanjutnya mengarah pada perilaku menerima dan 

menggunakan dalam kolaborasi tim maya. Sikap terhadap penggunaan 

sistem dalam TAM mengacu pada efek evaluatif dari perasaan positif atau 

negatif individu dalam melakukan perilaku tertentu (Shroff et al., 2011). 
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5.2 Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kolaborasi Tim Maya 
 

Hasil dari Bab IV menunjukkan pengaruh yang signifikan dari 

Literasi 

Digital terhadap Kolaborasi Tim Maya. Hal ini mengartikan Literasi Digital 

yang semakin tinggi akan meningkatkan variabel Kolaborasi Tim Maya, dan 

sebaliknya jika Literasi Digital semakin rendah maka Kolaborasi Tim Maya 

juga akan semakin menurun. Hal ini bisa dipahami karena teknologi digital 

telah berdifusi ke berbagai bidang baik di tempat kerja maupun di rumah. 

Seperti yang dikatakan oleh Holtgreve, kemajuan teknologi digital, seperti 

TIK telah memungkinkan pemanfaatan perangkat seluler, konten 

multimedia, groupware, komputasi awan, dan teknologi data besar 

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

dipraktikkan  baik  secara  individu  maupun  kolektif. Konsekuensi dari 

perkembangan TIK dan pengaruhnya pada pekerjaan (The World Bank, 

2013), maka kemajuan dan penggunaan 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). Pengaruh Literasi Digital yang 

dignificant terhadap Kolaborasi Tim Maya juga sejalan dengan teori TAM 

yang menunjukkan bahwa anggota Tim Maya memiliki persepsi yang baik 

manfaat teknologi, maupun akan kemudahan dalam menggunakan teknologi. 

Persepsi yang baik ini telah menjadi penyebab niat dan selanjutnya mengarah 

pada perilaku menerima dan menggunakan dalam kolaborasi tim maya 

(Shroff et al., 2011). 
 

5.3 Pengaruh Kecerdasan Budaya Terhadap Kolaborasi Tim Maya 
 

Hasil dari Bab IV menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari 

Kecerdasan Budaya terhadap Kolaborasi Tim Maya. Hal ini mengartikan 

Kecerdasan Budaya yang semakin tinggi akan meningkatkan Kolaborasi 

Tim Maya, dan sebaliknya jika Kecerdasan Budaya semakin rendah akan 

menurunkan Kolaborasi Tim Maya. Temuan ini mendukung penelitian 

terdahulu literatur yang menyatakan bahwa Kecerdasan Budaya memiliki 
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pengaruh positif dengan kolaborasi maya (Li & Skulason, 2013; Ahmad et., 

2013). Selain itu temuan ini mendukung beberapa teori penting seperti Teori 

Sistem Sosioteknik (STS), teori Penetapan Tujuan dan Teori Tindakan 

Beralasan (TRA). STS mengacu pada keterkaitan sosial dan teknis. Dua 

prinsip utama yang ikut memberikan kontribusi adalah interaksi faktor 

sosial dan teknis yang menciptakan kondisi untuk kinerja sistem. Perbaikan 

perilaku dalam kolaborasi tim maya 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). Teori Penetapan Tujuan dan 

Manajemen Kinerja memberikan kontribusi terhadap penetapan tujuan yang 

bervariasi antar budaya (Samos dan Papamarcos 2000). Ketiga adalah Teori 

Tindakan Beralasan (TRA). Sedangkan TRA memberikan pemahaman 

perilaku sukarela individu dengan memeriksa motivasi dasar yang mendasari 

untuk melakukan suatu tindakan. (Doswell et al., 2011). 
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5.4 Pengaruh Kepemimpinan Tim Maya Terhadap Kolaborasi Tim Maya 
 

Hasil Bab IV telah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 

Kepemimpinan Tim Maya terhadap Kolaborasi Tim Maya. Hal ini mengartikan 

Kepemimpinan Tim Maya yang semakin tinggi akan meningkatkan  Kolaborasi 

Tim Maya, sebaliknya Kepemimpinan Tim Maya yang semakin rendah akan 

semakin menurunkan Kolaborasi Tim Maya.Temuan ini mendukung beberapa 

penelitian sebelumnya (Malhotra et al., 2007; Cheshin et al., 2013;Sedrine, 2020). 

Temuan ini juga mendukung beberapa teori yang berhubungan dengan 

kepemimpinan dan kolaborasi, antara lain adalah Teori Penetapan Tujuan dan Teori 

Perilaku Terencana. Teori Penetapan Tujuan menjelaskan bahwa penetapan tujuan 

oleh pemimpin secara jelas memberikan dasar untuk mencapai kinerja yang baik. 

Hal ini karena tujuan pada dasarnya terkait dengan kinerja tugas. 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). 

Sedangkan teori Perilaku Terencana (TPT) memberikan tiga komponen utama, 

yaitu, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang secara bersama-sama 

membentuk niat perilaku individu. Dalam tim maya, pekerjaan dan tugas yang 

sebagian besar dilakukan secara maya, menuntut pentingnya kolaborasi maya, 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 dan Bartol, 2016). TPT menyatakan bahwa niat perilaku 

adalah penentu paling proksimal dari perilaku sosial manusia. 
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5.5 Sistem  Penghargaan  Memoderasi  Kolaborasi  Tim  Maya  Terhadap 

Kinerja Tim Maya 
 

Hasil Bab IV menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang 

significant Kolaborasi Tim Maya terhadap Kinerja Tim Mayan yang dimoderasi 

oleh Sistem Penghargaan. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan 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). Hasil ini 

juga sejalan dengan Teori Pertukaran Sosial yang 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). 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. 

 
 

5.6 Peran Mediasi Kolaborasi Tim Maya 
 

5.6.1 Kolaborasi Tim Maya Memediasi Pengaruh Dukungan Teknologi 

Terhadap Kinerja Tim Maya 
 

Dari hasil Bab IV menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung dari 

Dukungan Teknologi terhadap Kinerja tim maya yang dimediasi oleh Kolaborasi 

Tim Maya. Hal ini dapat dipahami karena Kolaborasi Tim Maya itu sendiri tidak 

bisa terjadi tanpa dukungan Teknologi. Oleh karena itu, Kolaborasi Tim Maya tidak 

bisa dijadikan variabel mediator bagi Dukungan Teknologi terhadap Kinerja Tim 

Maya. Justru Kolaborasi Tim Maya yang membutuhkan TIK untuk memberikan 

kemudahaan bagi anggota tim maya untuk mengkomunikasikan informasi penting 

dan dianggap inklusif (Hu, 2015; Laitinen & Valo, 2018). 
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5.6.2 Kolaborasi Tim Maya Memediasi Pengaruh Literasi Digital Terhadap 

Kinerja Tim Maya 
 

Dari hasil Bab IV menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

dari Literasi Digital terhadap Kinerja tim maya yang dimediasi oleh Kolaborasi Tim 

Maya. Kolaborasi Tim Maya memediasi secara positif, yang mengartikan 

Kolaborasi tim maya menguatkan pengaruh Literasi Digital terhadap Kinerja Tim 

Maya. Hal ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

Kolaborasi adalah pola hubungan yang saling menguntungkan dan terdefinisi 

dengan baik antara dua atau lebih entitas untuk mencapai tujuan bersama. 

Kolaborasi umumnya digunakan untuk memecahkan masalah atau menghadapi 

tantangan yang kompleks (Green & Johnson, 2015; Funk,2014). Dalam hal 

kolaborasi maya dapat meningkatkan literasi digital dari tim maya, dan sebaliknya 

literasi digital dapat membuat tim maya berpartisipasi secara penuh dalam 

kolaborasi maya tersebut. Penelitian sebelumnya oleh Yooyativong (2018) 

menemukan bahwa pendekatan pembelajaran kolaboratif terbukti efektif dalam 

mengembangkan keterampilan digital bagi guru di Thailand (Yooyativong, 2018). 

Dengan perkataan lain, kolaborasi maya berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keterampilan digital. Hal ini juga mendukung Teori Perkembangan Kognitif 

Vygotsky yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif dipandu dan dibangun 

secara sosial. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai mediator untuk 

pembentukan dan pengembangan kemampuan tertentu, seperti belajar, memori, 

perhatian, dan pemecahan masalah (Moore, 2011; McLeaod, 2019).      

 
  

5.6.3 Kolaborasi Tim Maya Memediasi Pengaruh Kecerdasan Budaya 

Terhadap Kinerja Tim Maya 
 

Dari hasil Bab IV menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

dari Kecerdasan budaya terhadap Kinerja tim maya yang dimediasi oleh Kolaborasi 

tim maya. Kolaborasi tim maya memediasi secara positif, yang mengartikan 

Kolaborasi tim maya menguatkan pengaruh Kecerdasan budaya terhadap Kinerja 

tim maya. Hal ini karena, kolaborasi maya berhubungan dengan tim yang berasal 

dari budaya yang berbeda dari segi etika kerja, perilaku, gaya komunikasi, dan 

hubungan manajemen tenaga kerja berbeda dari satu negara ke negara lain. 
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Dalam tim maya, keragaman budaya diyakini dapat memperluas 

pengetahuan dan perspektif, sehingga meningkatkan kreativitas tim. Namun, dalam 

beberapa kasus, hal itu dapat menghambat kreativitas. Perbedaan budaya sama 

dengan identitas budaya dalam tim, sehingga menciptakan hambatan budaya. 

Perbedaan nilai dan norma dapat menciptakan kesulitan antar budaya, seperti 

miskomunikasi dan kesalahpahaman, yang dapat menghambat proses berbagi 

pengetahuan (Wang, 2015). Kolaborasi maya merupakan media untuk menciptakan 

saling pengertian diantara sesama tim maya dan menghindari sifat kompetitif di 

antara mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Robert Axelrod 

(1984, p190) dalam buku berjudul “The Evolution of Cooperation” sebagai berikut: 

“Kita terbiasa memikirkan kompetisi yang hanya ada satu pemenang. Tapi dunia 

jarang seperti itu. Dalam berbagai situasi, kerjasama timbal balik bisa lebih baik 

bagi kedua belah pihak daripada saling membelot. Kunci untuk melakukan dengan 

baik tidak terletak pada mengatasi orang lain, tetapi dalam memperoleh kerja sama 

mereka” (Thomson et al., 2008) dan kolaborasi melampaui kerja sama atau 

koordinasi (Thomson & Perry, 2006). Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa 

individu dengan kecerdasan budaya yang lebih tinggi dapat lebih menyesuaikan diri 

dengan situasi kompleks dan tak terduga saat ini (Livermore, 2011) dan kapasitas 

mereka untuk berkolaborasi secara produktif akan membantu mereka responsif 

terhadap perubahan lingkungan (Gibson & Dibble, 2008). 
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5.6.4 Kolaborasi Tim Maya Memediasi Pengaruh Kepemimpinan 

Tim Maya Terhadap Kinerja Tim Maya 
 

Dari hasil Bab IV menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tidak 

langsung dari Kepemimpinan tim maya terhadap Kinerja tim maya yang 

dimediasi oleh Kolaborasi tim maya. Hal ini dapat dipahami karena 

kolaborasi sangat tergantung pada faktor pemimpin yang menciptakan 

situasi yang kondusif untuk anggota tim maya dapat berkolaborasi dengan 

baik. Dalam hubungan dengan kinerja tim maya, kepemimpinan inklusif 

(dimanifestasikan oleh keterbukaan) dapat mendorong kreativitas karena 

secara positif berhubungan dengan keamanan psikologis, yang pada 

gilirannya meningkatkan keterlibatan anggota dalam pekerjaan kreatif 

(Carmeli et al., 2010). Sebaliknya, di bawah tingkat keamanan partisipatif 

yang rendah, orang mungkin merasa tidak berdaya, yang menghambat upaya 

kreativitas mereka (Baer & Frese, 2003). Selain itu, dengan tidak adanya 

interaksi tatap muka yang konkret dalam tim maya memberi pemimpin peran 

yang lebih menentukan dan lebih kuat yang melebihi praktik klasik 

manajemen tim tradisional. Di sepanjang jalur inilah Avolio et al. (2001) 

menggarisbawahi bahwa pengembangan manajemen sistem maya 

tergantung pada gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. 

Gaya ini mampu membuat tim maya lebih efisien terhadap situasi yang 

ditandai dengan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan. 
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5.7 Evaluasi Model Penelitian 
 

Penelitian ini telah menguji secara empiris model kolaborasi tim 

maya yang dikembangkan atas dasar beberapa teori antara lain: Teori Sosio 

Teknik, Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky, Teori Penetapan Tujuan, 

Teori TAM, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT), Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action atau 

TRA), Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior atau TPB), 

Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory atau SET). 

Dalam model penelitian yang dikembangkan ini, Dukungan 

Teknologi, Literasi Digital, Kecerdasan Budaya dan Kepemimpinan Tim 

Maya merupakan anteseden dari Kolaborasi Tim Maya. Dalam hubungan 

dengan Kinerja Tim Maya, Kolaborasi Tim Maya yang menjadi mediator 

bagi variabel-variabel anteseden terhadap Kinerja Tim Maya. Namun 

pengaruh langsung dari Kolaborasi Tim Maya terhadap Kinerja Tim Maya 

dimoderasi oleh variabel Sistem Penghargaan, 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, diperoleh 

bahwa variabel-variabel anteseden seluruhnya memiliki pengaruh langsung 

yang siknifikant terhadap Kolaborasi Tim Maya. Hal yang sama terjadi 

dalam hubungan Kolaborasi Tim Maya terhadap Kinerja Tim Maya. 

Dalam hubungan ini, variabel Sistem Penghargaan memiliki peranan 

significant dalam memoderasi pengaruh Kolaborasi Tim Maya terhadap 

Kinerja Tim Maya. 

Dalam hubungan peranan variabel Kolaborasi Tim Maya sebagai 

variabel mediasi bagi variabel-variabel anteseden nya dapat dijelaskan 

bahwa peranan mediasi dari variabel Kolaborasi Tim Maya hanya terjadi 

pada variabel Literasi Digital dan Kecerdasan Budaya, sedangkan untuk 

variabel Dukungan Teknologi dan Kepemimpinan Tim Maya, Kolaborasi 

Tim Maya tidak memiliki peranan mediasi.  Tidak terdapatnya pengaruh 

tidak langsung Dukungan Teknologi maupun Kepemimpinan Tima Maya 

terhadap Kinerja Tim Maya dapat dimengerti karena baik Dukungan 
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Teknologi maupun Kepemimpinan Tim Maya merupakan faktor penentu 

yang menciptakan dan membuat kolaborasi tim maya dapat berjalan dengan 

baik.


