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Setengah dari jumlah populasi manusia yaitu 3,5 miliar orang tinggal di 

wilayah perkotaan. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 5 

miliar orang pada tahun 2030 (United Nations, 2020). Peningkatan jumlah 

populasi di wilayah perkotaan akan meningkatkan kebutuhan barang dan 

jasa yang harus dipenuhi. Permintaan barang tersebut selanjutnya berubah 

menjadi pergerakan barang perkotaan yang bertumpu pada jaringan jalan 

kota. Berbagai perusahaan yang mengirimkan barang ke wilayah perkotaan membuat pergerakan 

barang perkotaan terdiri dari berbagai aliran komoditas, berbagai rantai pasok, dan berbagai 

aktivitas transportasi (Anand dkk., 2012). 

Peningkatan jumlah pergerakan barang tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kemacetan, 

polusi, kecelakaan lalu lintas, dan kebisingan di wilayah perkotaan. Sejak awal tahun 1970-an, 

yaitu periode awal isu-isu transportasi barang di wilayah perkotaan mulai menjadi sorotan, 

sejumlah regulasi lalu lintas telah dibuat untuk menghindari adanya kendaraan berat di kota-kota 

dan membatasi dampak transportasi barang di wilayah perkotaan. Namun, regulasi lalu lintas itu 

tampaknya tidak mampu mengatasi masalah tersebut (Benjelloun dan Crainic, 2009). Wilayah 

perkotaan membutuhkan sistem logistik perkotaan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi 

juga yang tidak menambah tingkat kemacetan, polusi, kecelakaan lalu lintas, dan kebisingan di 

wilayah perkotaan. 

Salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk merancang sistem logistik perkotaan yang 

efektif dan efisien serta tidak menambah tingkat kemacetan, polusi, kecelakaan lalu lintas, dan 

kebisingan di wilayah perkotaan adalah sistem transportasi maju (Taniguchi dkk., 2001). Sistem 

transportasi maju tersebut dapat berupa ICT (Information and Communication Technology) dan 

ITS (Intelligent Transport Systems). Aplikasi ICT dan ITS pada transportasi barang di wilayah 

perkotaan memungkinkan pengumpulan data yang akurat terkait pergerakan truk pickup delivery 

pada jaringan jalan di perkotaan dengan ongkos yang lebih rendah.  

Data digital dapat sepenuhnya digunakan untuk mengoptimalkan perencanaan perutean dan 

penjadwalan kendaraan dalam sistem yang bersifat dinamis dan stokastik (Taniguchi dan 

Shimamoto, 2004; Ando dan Taniguchi, 2006 dalam Taniguchi, 2014). Dampak dari hal tersebut 

adalah pengurangan ongkos logistik, pengurangan emisi CO2, Nox, dan SPM, serta pengurangan 

kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, baik perusahaan swasta maupun masyarakat dapat 

memperoleh manfaat dari aplikasi ICT dan ITS dalam hal efisiensi logistik serta pengurangan 

dampak negatif terhadap lingkungan (Taniguchi, 2014). 
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Selama satu dekade terakhir, terjadi perkembangan yang signifikan dari teknologi informasi 

"pintar" untuk pengelolaan perutean kendaraan. Hal tersebut didukung oleh kemajuan teknologi 

dalam sistem informasi geografis yang lebih akurat, komputer generasi baru dengan kemampuan 

pemrosesan yang lebih cepat, dan pengembangan sistem serta teknik perencanaan yang lebih 

baik (Pillac dkk., 2011 dalam Cortes dkk., 2013).  

Kementerian Pembangunan Spanyol (2013) dalam Cortes dkk. (2013) mendefinisikan ITS sebagai 

satu set aplikasi canggih di dalam teknologi informasi, elektronik, dan komunikasi yang dari sudut 

pandang sosial ekonomi dan lingkungan, dirancang untuk meningkatkan mobilitas transportasi, 

keselamatan, dan produktivitas, dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang ada, 

meningkatkan efisiensi energi, serta meningkatkan kapasitas sistem transportasi. ITS bertujuan 

untuk merespons dari perspektif multimodal terhadap kebutuhan transportasi dan menerapkan 

ICT. 

Penggunaan ITS dapat membuat transportasi barang dilakukan secara optimal dalam hal arus lalu 

lintas, baik itu kecepatan maupun waktu. Jarasuniene (2007) dalam Cortes dkk. (2013), 

menyatakan bahwa aplikasi ITS memungkinkan pertukaran dan koordinasi informasi, akuisisi 

informasi, dan integrasi antara kendaraan dan infrastruktur jalan, pertukaran informasi dengan 

sektor swasta (penyedia layanan logistik), dan pertukaran dengan organisasi terkait 

nontransportasi, seperti lembaga pembayaran elektronik.  

ITS adalah interkoneksi dari berbagai sistem informasi yang bertujuan untuk menangkap, 

berkomunikasi, menghitung, dan membantu pengambilan keputusan, serta memungkinkan 

pengelolaan aliran kendaraan dan sarana transportasi dengan tepat (Benjelloun dkk., 2010 dalam 

Cortes dkk., 2013). Untuk mengelola dengan tepat sistem transportasi, integrasi teknologi seperti 

internet, pertukaran data elektronik, komunikasi nirkabel, teknologi komputer, pemrograman, 

dan teknologi dirancang untuk menangkap dan menganalisis informasi yang diperlukan (Zapata 

dkk., 2010 dalam Cortes dkk., 2013). 
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