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1.1. Latar Belakang 

Vetri taksi Puskoveri DIY merupakan salah satu dari 17 perusahaan 

taksi di Yogyakarta. Perusahaan ini memiliki 92 armada taksi yang 

terdiri dari beberapa jenis mobil, memiliki 245 pengemudi baik 

pengemudi tetap maupun pengemudi cadangan.  

Setiap bulan perusahaan manager  akan memilih beberapa pengemudi 

terbaiknya untuk diberikan tunjangan kesejahteraan. Hal ini dilakukan 

untuk menstimulasi pengemudi lain agar lebih bekerja keras sehingga 

akan terjadi kompetisi/persaingan antar pengemudi. Persaingan 

tersebut secara otomatis akan menguntungkan perusahaan.  

Saat ini proses penilaian pengemudi masih manual dengan membuat  

tabel setoran dan mengurutkannya dari jumlah setoran tinggi ke 

jumlah setoran rendah. Hasil dari pengurutan tersebut dijadikan dasar 

penilaian pengemudi.  Terkadang cara ini tidak efektif karena hanya 

melihat dari jumlah setoran, contoh kasusnya adalah adanya 

pengemudi yang jumlah setorannya tinggi tetapi keaktifan 

beroperasinya sedikit.  

Oleh karena itu diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan untuk 

membantu Manager memilih pengemudi terbaiknya. Sistem yang 

dapat melakukan penilaian dengan mengkombinasikan jumlah setoran 



2 
 

dan variabel-variabel yang lain seperti keaktifan pengemudi, jumlah 

pelanggaran dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam sistem 

pendukung keputusan ini adalah TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution). Harapan dengan 

dibangunnya sistem pendukung keputusan ini adalah membantu 

Manager untuk memilih pengemudi terbaiknya dari beberapa pilihan 

yang ada dengan mempertimbangkan beberapa variabel dan 

mengurangi ketidakefektifan pada perhitungan manual. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas, maka 

perlu dikembangkan suatu Sistem Pendukung Keputusan untuk 

memilih pengemudi terbaik dengan menggunakan metode TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution).   

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup diperlukan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan 

harapan, ruang lingkup dalan sistem ini antara lain : 

a. Sistem akan memberikan altenatif-alternatif solusi bagi Manager 

untuk menentukan pengemudi terbaik.  

b. Metode yang digunakan untuk membuat system ini adalah TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). 

Aplikasi ini hanya dijalankan pada pemilihan pengemudi di 

Perusahaan Vetri Taksi Puskoveri DIY.  
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c. Kriteria yang akan digunakan adalah besarnya jumlah setoran per 

bulan, jumlah operasi per bulan, besarnya jumlah poin pelanggaran 

pengemudi per bulan, nilai tanggung jawab dan besarnya sisa 

hutang setoran pengemudi pada periode perhitungan.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun Sistem 

Pendukung Keputusan untuk memberikan alternatif kepada manager 

dalam pemilihan pengemudi terbaik di Perusahaan Vetri Taksi 

Puskoveri DIY. 
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