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1.1. Latar Belakang 

Organisasi masa kini menghadapi tantangan dengan perubahan lingkungan 

yang cepat dan dinamis. Organisasi dan unit kerja di dalamnya membutuhkan 

kecepatan dalam pemecahan masalah strategis dan operasional perusahaan 

misalnya terkait dengan pengembangan produk baru dan respons terhadap 

perkembangan pasar dan konsumen. Organisasi merupakan sistem sosial dengan 

sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor utama untuk mencapai efektifitas 

dan efisiensi (Mosadegh dan Yarmohammadian 2006). Organisasi merupakan 

sistem yang sangat kompleks yang menyatukan banyak individu, tim kerja, 

struktur, sistem dan aturan-aturan yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh 

seluruh anggota organisasi (Senior dan Swiles 2006). Pengorganisasian 

merupakan suatu proses untuk mengatur orang dan sumber daya lainnya untuk 

bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan perusahaan (Schermerhorn 2008).  

Salah satu bentuk pengorganisasian dalam perusahaan berupa suatu sistem 

penugasan, hubungan pelaporan, dan pola komunikasi yang disebut dengan 

struktur organisasi. Prinsip departementalisasi dan formalisasi dalam struktur 

organisasi tradisional/ mekanistik digambarkan dengan keberadaan unit-unit kerja, 

sedangkan dalam organisasi organik dalam bentuk tim-tim kerja (Schermerhorn 

2008). Pilihan untuk menerapkan organisasi organik merupakan salah satu 

langkah yang dapat diambil perusahaan (Goh 1998 dan Pham 2009). Hal ini 

bertujuan untuk mencapai fleksibilitas dan kegesitan dalam proses pengambilan 

keputusan sekaligus mempercepat proses pemberdayaan SDM perusahaan 

sehingga mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Prinsip departementalisasi 

dan formalisasi dalam struktur organisasi organik diwujudkan dalam bentuk tim-

tim kerja (Schermerhorn 2008). 

Tim kerja (team work) di dalam perusahaan dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain, secara psikologi memiliki 

rasa keterkaitan satu sama lain dan bekerja bersama sebagai kelompok (Schein 
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2004). Tim kerja juga dapat didefinisikan sebagai karyawan yang berasal dari 

beberapa divisi kerja yang berbeda, seperti divisi keuangan, marketing, produksi 

atau divisi ahli lainnya dari suatu perusahaan (Sisaye 2005). Tim kerja yang 

efektif memiliki beberapa karakteristik, diantaranya bekerja secara bersama untuk 

mencapai tujuan perusahaan, memiliki ketergantungan dan kepercayaan satu sama 

lain dan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama (Mullins 2002).  

Beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tim kerja 

yang baik diantaranya adalah tujuan organisasi yang jelas, peraturan yang jelas, 

rasa kebersamaan, motivasi, komitmen dan kebiasaan berkolaborasi dalam bekerja 

(Rajagopal dan Rajagopal 2006). Sedangkan Wayne et al. (1997) menyatakan 

bahwa kinerja tim yang tinggi (baik) merupakan gabungan antara kinerja individu, 

tim kerja dan kepemimpinan. Terdapat lima ciri-ciri yang dapat menggambarkan 

kinerja tim yang baik, diantaranya : 

• Kelompok dapat merencanakan dengan baik bagaimana mereka dapat 

mencapai tujuan kerja. 

• Kelompok kerja terorganisir dengan baik. 

• Masing-masing individu secara terus-menerus dapat meningkatkan 

kemampuan, baik bagi diri sendiri maupun antar anggota kelompok. 

• Masing-masing individu dapat menularkan perilaku yang baik bagi 

kelompok kerjanya, sehingga meningkatkan efektifitas kerja. 

• Masing-masing individu dapat berkomunikasi dengan baik dengan sesama 

anggota kelompok maupun diluar kelompok kerja.   

Seperti halnya dengan kinerja individu, kinerja dari tim kerja juga 

memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan setiap perusahaan. Kinerja tim 

(team performance) merupakan faktor penentu utama dan seringkali digunakan 

sebagai indikator keberhasilan suatu perusahaan (Stashevsky dan Koslowsky 

2006). Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tim, diantaranya 

budaya organisasi (Senior dan Swailes 2004) dan kepemimpinan (Miles dan 

Mangold 2002, Stashevsky dan Koslowsky 2006).  

Ukuran kinerja suatu tim dapat dilihat dari kelengkapan peran kerja (task 

roles)  yang terdapat dalam tim (Belbin 1993). Peran kerja merupakan upaya yang 

dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok sehingga seluruh aktivitas dapat 
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dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, melalui peran kerja yang jelas akan 

diperoleh ide-ide baru serta dapat menyelesaikan masalah dengan baik (Chong 

2007). 

Banyak penelitian yang menghubungkan antara kinerja tim dengan 

kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena keberadaan kerja tim tidak terlepas dari 

peranan seorang pemimpin di dalamnya. Terdapat berbagai tipe  kepemimpinan 

yang telah digunakan, diantaranya tipe kepemimpinan transformasional dan 

transaksional (Benjamin dan Flynn 2006). Melalui beberapa literatur, diketahui 

bahwa kedua  kepemimpinan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja 

tim (Judge dan Bono 2000). Demikian pula halnya dengan  kepemimpinan yang 

dikemukakan oleh Pearce dan Conger (2003) yang membagi  kepemimpinan 

menjadi empat kelompok, yaitu kepemimpinan direktif (directive leadership), 

kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan 

pemberdayaan (empowering leadership).  

Kepemimpinan memiliki peranan penting karena pemimpin merupakan 

fungsi manajemen, yang dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja sehingga 

dapat mencapai tujuan organisasi (Skansi 2000). Teori kepemimpinan cukup 

banyak berkembang, namun menurut Hersey dan Blanchard (1999) mengatakan 

bahwa tidak ada  kepemimpinan yang sesuai bagi semua kondisi dalam suatu 

organisasi tetapi kepemimpinan akan sangat efektif apabila dapat mengakomodasi 

lingkungannya (pengikut, atasan dan rekan kerja). 

Salah satu kepemimpinan yang mengakomodasikan lingkungan tersebut 

adalah kepemimpinan kolaboratif (collaborative leadership). Kepemimpinan 

kolaboratif dibentuk atas prakarsa Carnagie Commision on Preventing Deadly 

Conflict. Badan komisi ini berpendapat bahwa strategi yang digunakan dalam 

suatu kepemimpinan serta proses pengambilan keputusan sangat penting di dalam 

setiap kondisi untuk menghadapi setiap masalah (Hamburg, George dan 

Ballentine 1999).  

 Kepemimpinan yang pertama, yang dikemukakan oleh Benjamin dan 

Flynn (2006), yaitu kepemimpinan transaksional dan transformasional dan juga 

model kepemimpinan yang kedua, yang dikemukan oleh Pearce dan Conger 

(2003), menggunakan pola pembagian dengan pemisahan yang jelas secara 
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definitif. Sedangkan kepemimpinan kolaboratif lebih menekankan pada aspek 

proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

pemimpin. Pendekatan proses atau tahapan kerja seorang pemimpin dalam 

kepemimpinan kolaboratif lebih mudah dicerna dari kriteria-kriteria yang harus 

dijalankan oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan kolaboratif memiliki beberapa 

sub-faktor atau kriteria kepemimpinan yang bisa dikembangkan, yaitu: 

• Penilaian lingkungan bisnis (assessing the environment) 

• Kejelasan visi dan misi (creating clarity: visioning and mobilizing) 

• Membangun kepercayaan (building trust) 

• Berbagi kekuasaan dan pengaruh (sharing power and influence) 

• Mengembangkan orang (developing people), dan  

• Refleksi diri (self-reflection) 

Sementara itu, budaya perusahaan memberikan pengaruh terhadap kinerja 

tim melalui proses pembentukan kepuasan kerja dan komitmen terhadap 

organisasi. Deal dan Kennedy (2000) berkesimpulan bahwa budaya organisasi 

bisa digunakan untuk mempengaruhi beberapa faktor penting dalam organisasi 

seperti komitmen dan kinerja. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lok dan Crawford (2004) yang menunjukkan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen terhadap organisasi.  

Cameron dan Quinn (1999) mengembangkan suatu model perusahaan 

berdasarkan competing values framework. Model ini secara umum membagi 

budaya perusahaan menjadi empat tipe budaya, yaitu kekeluargaan (clan), hirarki 

(hierarchy), kompetisi (market), dan inovatif (adhocracy). Kajian terhadap 

pengembangan tipe budaya perusahaan ini relevan dengan kondisi perusahaan 

yang sedang menyusun program pengembangan budaya perusahaan. Model 

competing values framework menganalisis budaya perusahaan dalam enam 

tingkatan mencakup karakter dominan, tipe kepemimpinan, tipe manajemen, 

perekat organisasi, penekanan strategi, dan kriteria keberhasilan. 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu model pengaruh 

kepemimpinan kolaboratif dan budaya perusahaan terhadap kinerja tim. 

Pemodelan ini selanjutnya akan diujikan dengan suatu studi kasus pada 
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perusahaan, yaitu PT. Jasa Marga, Tbk. Hal ini sejalan dengan program 

perusahaan yang memiliki program mengembangkan kepemimpinan dan budaya 

perusahaan ini dalam pemetaan rencana jangka panjangnya.  

Manajemen perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan segenap 

sumberdaya yang dimilikinya termasuk pemberdayaan sumber daya manusia 

(SDM). Dalam pemetaan rencana jangka panjang perusahaan di bidang sumber 

daya Manusia dan organisasi, dua sasaran jangka panjang tahun 2008 – 2012 yang 

terakhir menyatakan bahwa perusahaan sangat memperhatikan organisasi yang 

bersifat fleksibel dan dinamis, yang mempunyai kemampuan belajar yang tinggi 

dalam setiap diri pegawai dan perusahaan. Rencana jangka panjang perusahaan ini 

berarti proses untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang 

terhimpun dalam unit-unit kerja sebagai suatu tim kerja.  

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu model pengaruh 

kepemimpinan kolaboratif dan budaya perusahaan terhadap kinerja tim. 

Kepemimpinan kolaboratif mencakup beberapa sub faktor, yang setiap sub 

faktornya dapat dipersepsikan dengan prioritas kepentingan yang berbeda oleh 

setiap pegawai. Demikian pula halnya dengan budaya perusahaan, setiap tipe 

budaya perusahaan dapat dipersepsikan dengan prioritas kepentingan yang 

berbeda pula oleh setiap pegawai. Pemodelan dalam penelitian ini dapat 

memberikan gambaran prioritas pengembangan sub-faktor kepemimpinan 

kolaboratif dan tipe budaya perusahaan. Kinerja tim menjadi indikator yang 

digunakan dalam mengukur tingkat kontribusi masing-masing sub-faktor dalam 

kepemimpinan kolaboratif dan tipe budaya perusahaan. Sedangkan kinerja tim 

dapat diukur dari efektifitas dan atau dinamika yang terbentuk dalam tim yang 

tercermin dari kelengkapan peran kerja (Belbin 1993). 

Penempatan peran kerja seorang pegawai dalam suatu tim merupakan 

hasil dari persepsi dirinya yang membawa nilai-nilai personal terhadap atribut 

kepemimpinan dan budaya perusahaan. Proses pembentukan persepsi tersebut 

dapat berubah jika seorang pegawai berinteraksi dengan pegawai lainnya dalam 
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suatu sistem kerja dan akan menghasilkan perilaku baru. Hal ini dikarenakan 

setiap orang memiliki kemampuan belajar dengan mengakuisisi informasi dari 

lingkungan interaksinya (Malloch et al. 2011) dan berkolaborasi dalam 

lingkungan kerja kemudian mengintegrasikan dalam suatu struktur memori 

otaknya (Broninski 2009). Proses interaksi yang menghasilkan perilaku dalam 

bentuk peran-peran baru ini tidak memungkinkan penggunaan pendekatan analitik 

dalam proses pemodelannya.  

Selama ini riset-riset tentang perilaku (behavior) masih dominan dengan 

pendekatan-pendekatan analitik, dalam arti bahwa nilai-nilai atau perilaku 

individu diasumsikan tidak berubah meskipun individu tersebut berinteraksi 

dengan individu lainnya. Sistem-sistem kerja yang melibatkan pola perilaku 

merupakan sistem yang komplek dan dapat berubah begitu berinteraksi dengan 

pola perilaku individu lainnya. Fungsi dari studi kompleksitas ini yaitu untuk 

menjelaskan bagaimana interaksi ini berlangsung relatif stabil dan menjelaskan 

pola yang terjadi (Srbljinovic dan Skunca 2003). Pemodelan berbasis agen 

ditemukan dalam beberapa riset misalnya untuk mengestimasi pangsa pasar 

operator seluler akibat perubahan strategi pemasaran (Putro et al. 2009), 

penyusunan strategi untuk mencegah penyebaran flu burung di Kota Bandung 

(Putro et al. 2008), dan lain-lain. Sejauh ini belum ditemukan riset pemodelan 

berbasis agen yang dikaitkan dengan kinerja tim.  

Pemodelan berbasis agen (agen based modeling/ABM) merupakan 

pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) yang dimanfaatkan untuk memahami 

sebuah sistem kompleks dan tidak linier (Twoney dan Cadman 2002). Pendekatan 

dari bawah ke atas adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sebuah 

fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh pendekatan lainnya. Contoh fenomena 

yang hanya bisa dijelaskan oleh pendekatan dari bawah ke atas adalah fenomena 

yang melibatkan interaksi individu (Permadi 2009). 

Yasik (2009) mendefinisikan bahwa ABM adalah suatu metoda yang 

digunakan untuk eksperimen dengan melihat pendekatan dari bawah ke atas untuk 

mempelajari perilaku-perilaku individu yang mempengaruhi perilaku sistem, 

dengan simulasi berbasis komputer untuk memodelkan semua perilaku entitas 

(agen) yang terlibat dalam dunia nyata. Interaksi antaragen ini diharapkan dapat 
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menghasilkan atau menggambarkan sifat utama yang dapat digunakan lagi sebagai 

alat bantu untuk eksplanatori, eksploratori atau prediksi dalam mengambil 

keputusan di dunia nyata. 

Oleh karena itu pendekatan pemodelan berbasis agen digunakan untuk 

memecahkan permasalahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memprediksi pola 

atau hasil perilaku peran baru yang diambil oleh pegawai dalam suatu tim kerja 

akibat adanya pertukaran informasi hasil dari interaksi dengan pegawai lainnya. 

Penggambaran perubahan peran kerja ini akan menghasilkan kelengkapan peran 

dalam suatu tim kerja yang menunjukkan peningkatan kinerja tim. 

Hasil dari proses pemodelan ini selanjutnya akan diujikan untuk 

merumuskan prioritas pengembangan sub faktor kepemimpinan kolaboratif dan 

tipe budaya perusahaan di PT. Jasa Marga, Tbk. Dalam konteks tersebut, 

penelitian ini mengambil responden para pegawai PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Perusahaan ini sendiri memiliki kantor cabang yang tersebar di pulau jawa dan 

juga satu kantor cabang di luar pulau jawa, yaitu Cabang Balmera (Medan). 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut ini: 

1. Bagaimana rumusan model yang mampu menjelaskan hubungan antara 

kepemimpinan kolaboratif dan budaya perusahaan terhadap kinerja tim pada 

suatu tim kerja dengan individu-individu yang berkarakter nilai personal 

berbeda-beda yang saling berinteraksi? 

Sedangkan hasil rumusan model tersebut selanjutnya akan diuji dengan studi 

kasus di PT. Jasa Marga, Tbk. dengan pertanyaan penelitian studi kasusnya 

adalah sebagai berikut: 

2. Apa saja sub-faktor kepemimpinan kolaboratif, yaitu penilaian lingkungan 

bisnis, kejelasan visi dan misi, membangun kepercayaan, berbagi kekuasaan 

dan pengaruh, mengembangkan orang, dan refleksi diri, yang harus menjadi 

prioritas pengembangan dalam kepemimpinan perusahaan di PT. Jasa 

Marga?  

3. Apa saja tipe-tipe budaya perusahaan, yaitu kekeluargaan (clan), hirarki 

(hierarchy), kompetisi (market), dan inovatif (adhocracy), yang harus 
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menjadi prioritas pengembangan dalam merumuskan budaya perusahaan di 

PT. Jasa Marga? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh masing-masing sub 

faktor  kepemimpinan kolaboratif dan juga tipe-tipe budaya perusahaan yang 

dipersepsikan oleh karena keberagaman dalam nilai-nilai personal pegawai 

terhadap kinerja tim.  Tujuan penelitian ini secara rinci adalah: 

1. Menggambarkan dan menganalisis pengaruh nilai-nilai personal terhadap 

kinerja tim. 

2. Menggambarkan dan menganalisis pengaruh nilai-nilai personal terhadap 

kinerja tim dengan faktor-faktor kepemimpinan kolaboratif sebagai 

variabel moderator. 

3. Membangun suatu model simulasi yang mampu menjelaskan bagaimana 

interaksi individu, kepemimpinan kolaboratif, dan tipe budaya perusahaan 

mempengaruhi kinerja tim. 

4. Menganalisis proses interaksi antar individu dalam tim kerja dan 

pengaruhnya terhadap kinerja tim. 

5. Menganalisis dan menentukan prioritas sub faktor – sub faktor 

kepemimpinan kolaboratif yang efektif mempengaruhi kinerja tim.  

6. Menganalisis dan menentukan prioritas tipe budaya perusahaan yang 

efektif mempengaruhi kinerja tim.    

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan manfaat untuk praktisi. 

 

1.4.1.   Manfaat  untuk  pengembangan ilmu pengetahuan 

Riset ini juga memberikan kontribusi terhadap ‘kebaruan’ dari pendekatan 

berbasis agen. Selama ini riset-riset tentang perilaku masih dominan dengan 
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pendekatan-pendekatan analitik, dalam arti bahwa nilai-nilai atau perilaku 

individu diasumsikan tidak berubah meskipun individu tersebut berinteraksi 

dengan individu lainnya. Sistem-sistem kerja yang melibatkan pola perilaku 

merupakan sistem yang komplek dan dapat berubah begitu berinteraksi dengan 

pola perilaku individu lainnya. Oleh karenanya pendekatan berbasis agen dapat 

menjadi salah satu solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan seperti ini. 

Simulasi berbasis agen merupakan perkembangan keilmuan yang 

mempelajari kompleksitas yang belum mampu terakomodasi dalam sains 

tradisional. Pada umumnya studi kompleksitas ini disebut studi complex adaptive 

system (CAS)-dynamic system yang terdiri dari hal yang sederhana kemudian 

berinteraksi secara non linear. Fungsi dari studi kompleksitas ini yaitu untuk 

menjelaskan bagaimana interaksi ini berlangsung relatif stabil dan menjelaskan 

pola yang terjadi (Srbljinovic dan Skunca 2003). 

Fenomena non-linear akan sulit untuk dipahami secara analitik, sehingga 

simulasi komputer seringkali digunakan dalam hal ini. Konstruksi pada program 

komputer  untuk membuat simulasi aspek perilaku sosial akan membantu untuk 

lebih memahami proses sosial yang terjadi (Gilbert 2004). Banyak ilmuwan secara 

implisit mengasumsikan suatu fenomena yang non-linear akan mampu dimengerti 

apabila kita membuat model komputer dengan prediksi yang tepat dan hasil 

observasi yang konsisten (Viscek 2002). Simulasi berbasis agen merupakan alat 

baru dalam riset teoritis pada level yang rasional dan mampu menjembatani 

fenomena mikro dan makro (Macy dan Willer 2001). 

Studi literatur juga menunjukkan bahwa penelitian tentang pengaruh nilai 

personal sebagai suatu variabel pembeda dalam mempersepsikan tingkat 

kepentingan kepemimpinan kolaboratif dan budaya perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap kinerja tim belum ditemukan.  Demikian pula halnya dengan nilai 

personal dengan basis variabelnya adalah multikultural (Hofstede 2005 dan 

Trompenars et al. 2000), yang dikaitkan dengan kinerja tim juga masih belum 

ditemukan. Sehingga penelitian ini memberikan sumbangan pengembangan 

pengetahuan terhadap penelitian-penelitian aplikasi dari nilai personal 

multikultural yang semakin berkembang saat ini. 
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1.4.2.   Manfaat Bagi Praktisi 

Dalam pandangan manajemen perusahaan PT. Jasa Marga, persaingan usaha 

dalam bisnis pembangunan dan pengoperasian jalan tol semakin tinggi sehingga 

menuntut kecepatan dalam pengambilan keputusan. Organisasi organik yang 

bertumpu kepada tim atau unit-unit kerja akan membantu menciptakan 

fleksibilitas dan kegesitan perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan 

bisnis perusahaan. Pembentukan tim, dengan mempelajari faktor-faktor nilai-nilai 

personal pegawai akan memberikan gambaran praktis bagi perusahaan bagaimana 

membentuk tim yang berkinerja. Perusahaan juga akan memperolah gambaran sub 

faktor kepemimpinan kolaboratif dan tipe budaya perusahaan efektif yang akan 

memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kinerja tim, dikaitkan dengan 

persepsi setiap pegawai karena pengaruh nilai-nilai personal. 

Hal ini akan membawa implikasi manajerial dalam manajemen perusahaan 

terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu: 

- Strategi perumusan budaya perusahaan 

Dalam perumusan budaya perusahaan, pertimbangan-pertimbangan 

faktor eksternal terutama karena turbulensi lingkungan usaha masih 

sangat dominan. Upaya untuk merekayasa budaya perusahaan dan 

melakukan internalisasi dalam perusahaan seringkali terkendala oleh 

karakter individu pegawai yang tidak sesuai. Oleh karena itu, riset ini 

akan memberikan pedoman atau referensi tambahan dalam merumuskan 

budaya perusahaan yang mempertimbangkan nilai-nilai personal 

pegawai. 

- Sistem penempatan pegawai 

Kinerja tim ditentukan oleh keberadaan orang-orang yang berada di 

dalamnya. Pendekatan ABM dalam disertasi ini akan memberikan 

sumbangan pada ketepatan pemilihan pegawai yang berada dalam suatu 

unit kerja dengan memperhatikan nilai-nilai personal, sehingga dapat 

dicapai suatu nilai kinerja tim yang optimal. 

- Sistem pendidikan dan pelatihan 

Kepemimpinan dalam suatu perusahaan merupakan hasil dari suatu 

proses pembelajaran yang dibentuk dalam lingkungan perusahaan. Hasil 
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riset ini akan memberikan gambaran bagi perusahaan berupa proses 

kepemimpinan kolaboratif yang menjadi prioritas untuk dikembangkan 

berdasarkan karakteristik nilai-nilai personal pegawai. 

- Pola rotasi dan promosi pegawai (manajemen karir) 

Seperti halnya dalam penempatan pegawai, tidak optimalnya kinerja tim 

dalam suatu unit kerja dapat dikarenakan tidak tepatnya susunan orang-

orang yang berada di dalamnya. Disertasi ini bisa menjadi acuan dalam 

pola rotasi maupun promosi pegawai, sehingga susunan orang-orang 

dalam unit kerja dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan 

kinerja tim. 

 

 

1.5. Ruang lingkup penelitian 

 Penelitian ini pada dasarnya berupaya untuk melakukan analisis terperinci 

terhadap proses adaptasi atau ‘pencairan’ nilai-nilai personal dalam pembentukan 

tim yang mempunyai kinerja tinggi. Atribut-atribut  kepemimpinan dan juga 

budaya organisasi menjadi faktor-faktor yang dipersepsikan oleh individu-

individu dalam proses ‘pencairan’ nilai-nilai personal tersebut. Pendekatan yang 

dilakukan adalah berbasis agen (agen-based) karena penelitian ini obyeknya 

adalah sistem yang kompleks dan terkait dengan perilaku personal. Cakupan 

penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut: 

1. Kinerja tim diinterpretasikan sebagai konsep yang dilakukan di dalam 

suatu kelompok kerja untuk mengatasi karakteristik dari masing – masing 

individu serta proses pencapaiannya (Hackman 1990). Kinerja tim 

menggunakan ukuran proses yang mempunyai fokus kepada peran kerja 

dari masing-masing anggota tim (Belbin 1993). 

2. Nilai-nilai personal menggunakan gabungan dari nilai-nilai multikultural 

berdasarkan pendapat dari Hofstede (1988) dan Trompenars (2000). 

3. Kepemimpinan menggunakan kepemimpinan kolaboratif yang diadopsi 

dari Turning Point National Program Office University of Washington. 

4. Budaya perusahaan menggunakan model competing value framework dari 

Cameron dan Quinn (1999). 
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5. Responden penelitian merupakan invididu-individu yang bekerja dalam 

unit-unit kerja perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, dengan lokasi 

penelitian mencakup individu-individu dalam unit-unit kerja di kantor 

pusat dan juga kantor-kantor cabang yang tersebar di Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Cirebon dan Medan. 

6. Penelitian dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama penelitian ini 

merupakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui pengaruh dari nilai 

personal dan kepemimpinan kolaboratif terhadap peningkatan kinerja tim. 

Sedangkan tahap kedua untuk menentukan pengaruh sub faktor 

kepemimpinan kolaboratif dan tipe budaya perusahaan terhadap 

peningkatan kinerja tim. Tahap pertama penelitian ditujukan untuk 

memberikan masukan bagi perumusan model berbasis agen terutama 

dalam menentukan variabel-variabel nilai personal yang akan dijadikan 

sebagai atribut dalam model. Untuk mencapai tujuan penelitian tahap 

pertama maka digunakan pendekatan analisis regresi linier berganda 

(multiple linier regression). 

7. Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian tahap kedua maka 

pemecahan permasalahan menggunakan pendekatan berbasis agen, 

dengan melakukan simulasi-simulasi terhadap data-data proses adaptasi 

yang terjadi dari semua sampel penelitian yang dilakukan. 
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