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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the implementation of the 

management system in PT. Elven Digital Indonesi. The methodology used in this 

study is the scrum. Steps in the scrum method consists of a product backlog, sprint 

backlog, sprint planning as well as concluded. Data collection was done through the 

dissemination of questionnaires and interviews. Data obtained from a questionnaire 

that was distributed to all employees of PT. Elven Digital Indonesia totalling 30 

people to analyze the management system in PT. Elven Digital Indonesia using the 

likert scale. The results obtained show that the implementation of the management 

system in PT. Elven Digital Indonesia increases the effectiveness of company in 

organizing the company management system that still run manually. From the results 

of data analysis it can be concluded that the implementation of the management 

system in PT. Elven Digital Indonesia effect simultaneously and significantly to the 

company's management system and contribute positively. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem 

manajemen pada PT. Elven Digital Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah scrum. Langkah-langkah dalam metode scrum terdiri dari 

product backlog, sprint backlog, sprint planning serta menyimpulkan. Pengumpulan 

data  dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Data diperoleh dari 

kuesioner yang disebarkan pada seluruh karyawan PT. Elven Digital Indonesia yang 

berjumlah 30 orang untuk menganalisis sistem manajemen pada PT. Elven Digital 

Indonesia dengan menggunakan skala likert. Hasil yang dicapai menunjukkan 

bahwa implementasi sistem manajemen pada PT. Elven Digital Indonesia 

meningkatkan efektivitas perusahaan dalam mengorganisir sistem manajemen 

perusahaam yang selama ini masih dijalankan secara manual. Dari hasil analisis data 

dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem manajemen pada PT. Elven Digital 

Indonesia berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap sistem manajemen 

perusahaan serta berkontribusi secara positif. 

Kata Kunci :  Sistem, Implementasi, Manajemen
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