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ABSTRAK 

 Penelitian ini menghasilkan rencana arsitektur visi yang dapat digunakan oleh 

perusahaan developer properti PT Bumi Cantigi  dengan kerangka kerja TOGAF 

ADM. Bisnis properti mempunyai beberapa proses bisnis yang kompleks dan 

dapat menggerakkan sektor industri lainnya. Maka mengharuskan perusahaan 

developer properti menerapkan sistem infromasi untuk menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan. Arsitektur visi salah satu tahap pada TOGAF ADM yang akan 

membantu perusahaan yang belum menerapkan sistem sama sekali untuk 

mengembangkan perencanaan sistem yang strategis.  

Ada dua tahapan utama yang akan dilakukan yaitu tahap pertama adalah 

statement of architecture work yang dapat dibilang sebuah kontrak pendefinisian 

ruang lingkup dan keadaan pada saat ini di PT Bumi Cantigi sebelum masuk ke 

langkah-langkah arsitektur visi. Statement of architecture work melakukan 

berbagai rangkaian pendefinisan latar belakang dan pandangan mengenai 

perubahan dari sebelum menerapkan sistem hingga setelah menerapkan sebuah 

sistem. Hasil dari statement of architecture work berupa sebuah template yang 

akan di review dan disetujui oleh pihak PT Bumi Cantigi. Tahap kedua yaitu 

tahap dari arsitektur visi  sesuai dengan kerangka kerja TOGAF ADM. Arsitektur 

visi menghasilkan 3 output utama yaitu pertama stakeholders map matrix guna 

mengidentifikasi keterlibatan dan kepentingan stakeholder perusahaan. Kedua 

value chain diagram berguna untuk mengetahui kemampuan dari segala kegiatan 

utama dan pendukung yang ada di PT Bumi Cantigi dalam penerapan sistem 

informasi. Yang terakhir solutions concept diagram yang menggambarkan secara 

singkat solusi yang bermanfaat untuk menjalankan sebuah sistem.   

Hasil penelitian ini berupa perencanaan arsitektur visi. Berdasarkan hasil 

evaluasi, arsitektur visi dapat diterima dan dipertimbangkan kepada seluruh 

stakeholder untuk diimplementasikan di masa yang akan datang. Selain itu, perlu 

adanya Instalasi Sistem Informasi Developer Properti yang mempunyai peran dan 

tanggung jawab terkait aplikasi dan teknologi informasi. 
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