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ABSTRACT 

The design process in complex construction project requires a collaborations from professionals from different 

fields. Critical success factors as a research topic has an important role for the collaboration process so it can be 

managed well. In practice, collaboration in a design process is not always work. The design team at the property 

company works inside the company as an in-house team,and then they collaborate with external consultant. This 

research is performed in order to determining critical success factors in collaborative design for property company 

in Gresik City and conducted by surveyand factor analysis. The survey phase measures perceptions of the in-

house collaborative design members who at the property companies. The analysis method uses factor analysis. 

From the result of factor analysis, the critical success factors are collaboration process; relationship management 

between collaborators; self actualization in career/work life; individual, team and environment; team work; 

collaboration duration; and demands. Collaboration Process factor has a good correlation between variables in it, 

so this factor is the the most appropriate factor in collecting and connecting variables in it and thus become the 

critical success factor of collaborative design. 

Keywords: Collaborative Design, Critical Success Factors, Factor Analysis 

ABSTRAK 

Proses desain pada proyek konstruksi yang kompleks membutuhkan kolaborasi oleh para profesional dari 

berbagai bidang. Ditelitinya faktor-faktor penentu keberhasilan memegang peranan penting agar proses 

kolaborasi dapat dikelola dengan baik. Kolaborasi desain pada proyek properti melibatkan tim yang bekerja 

secara in-house, di mana tim tersebut kemudian berkolaborasi dengan konsultan eksternal. Tujuan dari penelitian 

ini adalah memperoleh faktor kritis penentu keberhasilan kolaborasi desain pada perusahaan properti di 

Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan dengan menganalisa hasil survei pada tim in-house. Survei mengukur 

persepsi responden mengenai variabel-variabel yang diperoleh dari penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor 

di dalam kolaborasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Dari hasil analisis faktor, diperoleh 7 

kelompok faktor penentu keberhasilan yaitu proses kolaborasi; manajemen hubungan antar kolaborator; 

aktualisasi diri di dalam karir/pekerjaan; individu, tim dan lingkungan eksternal; kerja sama tim; durasi kolaborasi; 

dan permintaan atasan/konsumen. Faktor Proses Kolaborasi dapat dikatakan tepat dalam merangkum anggota 

variabel di dalamnya dan menjadi faktor kritis penentu keberhasilan kolaborasi desain. 

Kata kunci: Kolaborasi Desain, Faktor Kritis Keberhasilan, Analisis Faktor 

PENDAHULUAN 

Kolaborasi desain multidisiplin pada proyek konstruksi pada saat-saat sekarang tidak terhindarkan 
lagi. Hal ini disebabkan karena proyek telah menjadi semakin kompleks dari hari ke hari dan proses 
manajemen kolaborasi desain menjadi sesuatu yang penting serta bernilai, di mana dalam proses 
tersebut para profesional dari berbagai latar belakang keilmuan dan juga stakeholder terlibat secara 
aktif di dalamnya (Sebastian, 2007). Pada proyek konstruksi yang kompleks, banyak pihak yang 
terlibat dalam proses kolaborasi (Chiu, 2002). 

Tahap desain pada sebuah proyek konstruksi termasuk di dalam tahap planning di mana antar tahap 
yang satu dengan yang lain saling overlap dan berinteraksi satu sama lain, sehingga keberhasilan 
atau kegagalan pada tahap desain memiliki pengaruh pada tahap lain dari proyek konstruksi di 
antaranya initiating, executing, monitoring & controlling serta closing (Project Management Istitute, 
2004). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kolaborasi desain dari berbagai multi disiplin 
pada perusahaan properti di Kabupaten Gresik penting untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena 
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penelitian mengenai faktor kritis penentu keberhasilan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik 
mengenai keberhasilan dan kegagalan dari proyek-proyek di berbagai sektor industri (Koutsikouri et 
al, 2008). Pemahaman mengenai keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek menjadi penting agar 
pertumbuhan pembangunan berhasil dan sesuai dengan yang direncanakan, karena hal tersebut 
maka penelitian ini dilakukan. Menurut Mendoza (2007), faktor penentu keberhasilan harus selalu 
diperbarui, direvisi dan diadaptasi dari lingkungan di mana faktor penentu keberhasilan tersebut 
diaplikasikan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gresik. Kondisi 
pembangunan properti di Kabupaten Gresik yang sedang tumbuh sebagai daerah penyangga dari 
Kota Surabaya membuat Gresik menjadi bidikan para pengembang yang sedang melakukan ekspansi 
bisnis properti (Arfah, 2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi variabel-variabel penentu keberhasilan 
kolaborasi desain pada perusahaan properti di Kabupaten Gresik, (2) Menentukan faktor-faktor 
penentu keberhasilan kolaborasi desain pada perusahaan properti di Kabupaten Gresik, dan (3) 
Menentukan salah satu atau beberapa faktor sebagai faktor kritis penentu keberhasilan kolaborasi 
desain pada perusahaan properti di Kabupaten Gresik. 

Menurut Sebastian (2007), kolaborasi desain adalah sebuah proses di mana para pelaku dari 
berbagai disiplin ilmu berinteraksi dan berkontribusi dalam merancang masterplan serta 
pengembangan rancangan dari masterplan tersebut hingga didapatkan hasil rancangan. Para 
kolaborator berbagi mengenai masing-masing pengetahuan yang dimiliki, baik mengenai proses 
desain yang lebih detail pada masing-masing bangunan. Selain itu juga berbagi mengenai interpretasi 
masing-masing mengenai permasalahan umum dan khusus dari proyek tersebut. 

Ozturk, et al (2016) menyatakan bahwa kebutuhan untuk mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dari 
para profesional dengan berbagai disiplin ilmu memerlukan studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi kolaborasi desain dan pengembangan model pengukuran mengenai 
keberhasilan kolaborasi desain. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor kritis penentu keberhasilan kolaborasi desain telah 
dilakukan, di antaranya penelitian oleh Koutsikouri, et al (2008) dengan judul Critical Success Factors 
in Multi-disciplinary Design Projects yang menghasilkan faktor-faktor kritis penentu keberhasilan pada 
kolaborasi proyek desain bangunan yang  terdiri dari disiplin ilmu dan profesi yang berbeda. Faktor-
faktor kritis penentu keberhasilan dilihat dari sudut pandang anggota tim yang diwawancarai pada 
sebuah lokakarya. Penelitian dilakukan pada konsultan engineering di Inggris yang memiliki 2000 
pekerja di 10 negara. Tim kolaborasi terdiri dari multi-disiplin profesi, antara lain struktur, building 
service dan beberapa spesialis fasad, pencegahan kebakaran dan teknik sipil. Dari penelitian tersebut 
didapatkan hasil bahwa terdapat empat kelompok faktor yang saling berhubungan satu sama lain 
yang merupakan faktor-faktor kritis penentu keberhasilan, yaitu faktor manajemen, faktor tim desain, 
faktor sumber daya dan kompetensi serta faktor pendukung proyek. Terdapat juga faktor-faktor kritis 
penentu keberhasilan yang berhubungan dengan dinamika sosial politik dari tim multi-disiplin yaitu 
gairah dan antusiasme, nilai-nilai bersama, kreativitas dan inovasi. 

Penelitian oleh Patel, et al (2012) dengan judul Factors of Collaborative Working: A Framework for A 
Collaboration Model bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi komponen dari kolaborasi. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi kerangka awal dari permodelan pekerjaan kolaborasi. 
Metode pengumpulan faktor adalah dengan penelusuran studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu 
bahwa terdapat tujuh kategori yang merupakan faktor-faktor komponen kolaborasi, antara lain: faktor 
konteks, faktor dukungan, faktor tugas/pekerjaan, faktor proses interaksi, faktor tim, faktor individu dan 
faktor-faktor pendukung. 

METODE 

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan variabel-variabel dari penelitian Patel, 2012 mengenai 
faktor-faktor yang menjadi kerangka dari kolaborasi. Variabel-variabel tersebut kemudian disusun 
menjadi kuisioner yang mengukur persepsi responden mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut 
bagi keberhasilan kolaborasi desain di perusahaan properti menurut persepsi para responden. Untuk 
mengukur persepsi dari masing-masing variabel digunakan skala pengukuran Likert. Responden dari 
survei adalah para praktisi kolaborasi desain in-house pada perusahaan properti di Kabupaten Gresik 
yang terdiri dari para arsitek, engineer sipil, lingkungan,mekanikal elektrikal, manajemen dan lainnya. 
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Jenis dari data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 
langsung dari sumber. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Informasi 
mengenai nama dan alamat perusahaan properti diperoleh dari asosiasi Real Estate Indonesia (REI). 
Kemudian kuisioner disebarkan ke perusahaan-perusahaan properti yang kemudian memberikan 
kuisioner pada tim in-house yang terllibat di dalam kolaborasi pada proses desainnya. Kuisioner pada 
penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang terdiri dari dua bagian, yaitu karakteristik responden dan 
pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian. Di dalam pertanyaan mengenai variabel penelitian, 
kuisioner yang digunakan adalah berupa kuisioner tertutup, di mana responden hanya memilih 
variabel yang telah disediakan di dalam kuisioner tersebut.  

Dalam proses pendataan di masing-masing perusahaan properti anggota REI di Kabupaten Gresik, 
diketahui jumlah total dari para praktisi kolaborasi in-house di perusahaan properti adalah sebanyak 
40 orang dan dari 40 orang tersebut semuanya bersedia untuk mengisi kuisioner. Hal tersebut 
menyebabkan tidak adanya proses sampling dalam penelitian ini dikarenakan seluruh anggota 
populasi telah mengisi kuisioner. 

Setelah pengumpulan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah analisis data dengan metode 
analisis faktor untuk menentukan faktor kritis yang menentukan keberhasilan kolaborasi desain. 
Analisis faktor digunakan untuk memperpadat variabel data menjadi kelompok faktor yang berjumlah 
lebih sedikit. Variabel yang lebih sedikit tersebut didapatkan berdasarkan hasil analisis variabel yang  
memiliki karakteristik sama atau mirip  dalam pengukuran hasil pengisian kuisioner (Cooper dan 
Schindler, 2006). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian didapatkan melalui dari penelitian Patel (2012) ang digunakan untuk memperoleh 
faktor kritis keberhasilan didapatkan 34 variabel. 

Tabel 1. Variabel Penelitian 

No. Variabel No. Variabel No. Variabel No. Variabel 

1 Budaya 10 Akses Pengetahuan 19 
Pembagian Peran di 

dalam Tim 
28 Saling Percaya 

2 Lingkungan 11 
Manajemen 
Kesalahan 

20 
Hubungan antara 
Anggota Tim 

29 Pengelolaan Konflik 

3 Iklim Bisnis 12 
Jenis Tugas / 
Pekerjaan 

21 
Saling Berbagi 

Pengetahuan antar 
Anggota Tim 

30 
Pengalaman di 
dalam Pekerjaan 
atau Kolaborasi 

4 Struktur Organisasi 13 
Struktur Pembagian 

Tugas 
22 

Kesamaan Visi dan 
Misi 

31 Tujuan Bersama 

5 Alat Bantu 14 
Permintaan Atasan / 

Konsumen 
23 

Proses Bekerja di 
dalam Tim 

32 Insentif / Bonus 

6 Jaringan 15 
Proses Saling 

Belajar 
24 Komposisi Tim 33 

Diterapkannya 
Batasan-Batasan di 
dalam Kolaborasi 

7 Sumber Daya 16 Koordinasi Kerja 25 Keahlian Individu 34 Peran Manajemen 

8 Pelatihan 17 Komunikasi 26 
Faktor Psikologis 
Masing-Masing 

Individu 
35 Kinerja Bersama 

9 Pembentukan Tim 18 
Pengambilan 
Keputusan 

27 
Kesejahteraan 

Anggota 
36 Durasi Kolaborasi 
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Analisis Faktor 

Variabel layak untuk dianalisis apabila nilai MSA (Measuring Sampling Adequacy) pada hasil Anti 
Image Correlation lebih besar dari 0.5, sehingga variabel dengan nilai MSA kurang dari 0,5 yang 
paling kecil harus dikeluarkan agar proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Variabel 'Faktor Psikologis 
Masing-Masing Individu' dengan nilai MSA terkecil direduksi terlebih dahulu. 

Setelah Setelah variabel 'Faktor Psikologis Masing-Masing Individu' direduksi, dilakukan pemilihan 
variabel ulang. Dari hasil output terlihat bahwa masih terdapat beberapa variabel dengan nilai MSA < 
0,5. Dengan demikian variabel 'Kinerja Bersama' direduksi. Kemudian dilakukan reduksi berikutnya 
aitu dengan memasukkan semua variabel kecuali variabel yang telah direduksi sebelumnya. Variabel 
yang telah direduksi secara bertahap yaitu Durasi Kolaborasi, Kesejahteraan Anggota, Saling Berbagi 
Pengetahuan antar Anggota Tim, dan Lingkungan.. 

Untuk 30 variabel yang tidak tereduksi, dilakukan uji variabel dengan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan 
Barlett’s Test. Nilai KMO di atas 0,5 dan signifikansi Barlett’s Test di bawah 0,05 menunjukkan bahwa 
30 variabel dapat dianalisis lebih lanjut. 

Hasil-hasil output analisis faktor antara lain sebagai berikut: Communalities menunjukkan nilai faktor 
yang menjelaskan varian dari variabel berupa nilai kontribusi variabel tersebut terhadap faktor. Total 
Variance Explained menunjukkan besarnya varians yang dapat dijelaskan oleh faktor dan dari Initial 
Eigenvalue dapat diketahui berapa variabel yang memiliki eigenvalue > 1 dan dapat diterima.Untuk 
mengetahui variabel-variabel mana yang menjadi anggota dari suatu faktor, maka digunakan metode 
rotasi. Setelah dirotasi, variabel Sumber Daya tidak masuk ke semua kelompok faktor (tidak ada nilai 
yang > 0,5) sehingga direduksi dari variabel penelitian. Hasil rotasi menghasilkan 29 variabel yang 
masuk ke dalam 7 kelompok faktor.  

Tabel 2. Kelompok Faktor dan Variabel Anggota 

Kelompok 
Faktor 

Variabel Nama Faktor 

 

 

 

 

 

1 

Budaya 

 

 

 

 

 

Proses Kolaborasi 

Struktur Organisasi 

Alat Bantu 

Jaringan 

Pelatihan 

Pembentukan Tim 

Akses Pengetahuan 

Manajemen Resiko Kesalahan 

Jenis Tugas/ Pekerjaan 

Koordinasi Kerja 

Kesamaan Visi dan Misi 

Pengalaman di dalam Pekerjaan atau Kolaborasi 

 

2 

Pembagian Peran di dalam Tim 
 

Manajemen Hubungan antar 
Hubungan antar Anggota Tim 



Moh. Saiful Hakiki
1)
, Ikhtisholiyah

2)
, dan Dandy Nugroho

3)
- Faktor Kritis Penentu Keberhasilan Kolaborasi Desain pada 

Perusahaan Properti di Kabupaten Gresik  3-101  

Kelompok 
Faktor 

Variabel Nama Faktor 

Komposisi Tim Kolaborator 

Insentif/Bonus 

 

 

3 

Komunikasi 

 

 

Aktualisasi Diri di dalam 
Karir/Pekerjaan 

Pengambilan Keputusan 

Keahlian Individu 

Saling Percaya 

Tujuan Bersama 

 

4 

Iklim Bisnis 

 

Kondisi Internal dan Eksternal 

Proses Bekerja di dalam Tim 

Pengelolaan Konflik 

 

5 

Struktur Pembagian Tugas 

 

Struktur Kolaborasi 

Proses Saling Belajar 

Diterapkannya Batasan-Batasan di dalam Kolaborasi 

6 Peran Manajemen Peran Manajemen 

7 Permintaan Atasan/Konsumen Permintaan Atasan/Konsumen 

 

Analisis faktor membuat susunan baru dari variabel-variabel berdasarkan hubungan pada matriks 
korelasi, di mana salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Principal 
Components Analysis (PCA) (Cooper dan Schindler, 2006). 

Hasil rotasi kemudian dianalisa dalam Matriks Transformasi Komponen dengan metode PCA di mana 
dalam matriks tersebut dapat dilihat seberapa kuat korelasi dari satu faktor bila dihubungkan secara 
diagonal. Faktor Proses Kolaborasi dapat dikatakan tepat dalam merangkum anggota variabel di 
dalamnya karena memiliki nilai korelasi > 0,5 dalam hubungan diagonal di dalam matriks, sementara 
faktor  Permintaan Atasan/Konsumen memiliki nilai korelasi 0,495 (hampir mencapai 0,5) dan faktor 
lain di bawahnya. Faktor Proses Kolaborasi dengan jumlah anggota variabel 12 buah menjadi faktor 
kritis penentu keberhasilan kolaborasi desain pada penelitian ini.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan seluruh proses penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: (1) Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat 36 variabel penentu keberhasilan kolaborasi 
desain pada perusahaan properti, (2) Faktor-faktor penentu keberhasilan kolaborasi desain pada 
perusahaan properti di Kabupaten Gresik yaitu antara lain proses kolaborasi; manajemen hubungan 
antara kolaborator; aktualisasi dalam karir/pekerjaan; kondisi internal dan eksternal; struktur 
kolaborasi; peran manajemen; dan permintaan atasan/konsumen, dan (3) Faktor kritis dalam 
menentukan keberhasilan kolaborasi desain pada perusahaan properti di Kabupaten Gresik adalah 
Proses Kolaborasi. 

Rekomendasi yang diberikan untuk perkembangan topik penelitian lebih lanjut dengan antara lain: (1) 
Penelitian dapat dilakukan di Kota/Kabupaten lain yang sedang memiliki pertumbuhan signifikan 
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dalam pembangunan properti. Atau bisa juga dengan melakukan penelitian di area yang lebih luas 
seperti provinsi, pulau, negara atau kawasan regional, (2) Penelitian dapat dilakukanpada proyek lain 
berupa kolaborasi pada masing-masing tahap di dalam proyek di antaranya pada proses initiating, 
planning, executing, monitoring & controlling dan closing, dan (3) Semakin banyak jumlah populasi 
maka akan memerlukan metode untuk sampling. Pengambilan sampel bisa dilakukan dengan 
probability sampling maupun non-probability sampling. Pengambilan sampel dengan probability 
sampling, di mana pengambilan sampel tersebut memerlukan lebih banyak waktu dan biaya serta 
memiliki hasil yang lebih akurat dibandingkan non-probability sampling. 
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