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ITS (Intelligent Transport Systems) dikelompokkan dalam dua kategori 

besar, yaitu ITS yang terletak di dalam kendaraan (seperti sistem 

komunikasi dan teknologi di dalamnya, serta yang disebut "kendaraan 

cerdas") serta ITS yang terletak pada infrastruktur atau dalam moda 

transportasi (seperti sinyal dinamis, sistem kontrol pelanggaran, dan 

sebagainya). Pada kedua kategori tersebut, berbagai upaya telah dilakukan  

untuk meningkatkan efisiensi yang didasarkan pada pengembangan perangkat keras, perangkat 

lunak, dan model pemrograman untuk mengoptimalkan rute dan arus lalu lintas (Jarasuniene, 

2007 dalam Cortes dkk., 2013). 

Perego dkk. (2011) dalam Cortes dkk. (2013) mengklasifikasikan ITS untuk logistik dan transportasi 

barang menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut: 

1. Aplikasi Manajemen Transportasi (MT) 

2. Aplikasi Eksekusi Rantai Pasok (ERP) 

3. Aplikasi Otomasi Tenaga Lapangan (OTL) 

4. Aplikasi Manajemen Armada dan Pengangkutan (MAP) 

Aplikasi MT adalah alat yang dapat melakukan perencanaan, optimalisasi, dan pelaksanaan 

kegiatan transportasi. Aplikasi MT biasanya termasuk penawaran kargo, perutean, penjadwalan, 

pelacakan, pembayaran pengiriman, dan sistem audit. Aplikasi ERP mengelola dan 

mengotomatiskan pertukaran informasi dan mengelola pelaksanaan jadwal distribusi secara real 

time. Aplikasi OTL didukung oleh teknologi seluler dan dapat melakukan integrasi antara elemen 

jarak jauh dan proses bisnis. Aplikasi MAP digunakan untuk melaporkan informasi kendaraan dan 

pengiriman serta untuk memperoleh informasi real time untuk mengelola operasi distribusi 

dengan cara yang lebih dinamis dan efisien (Perego dkk., 2011 dalam Cortes dkk., 2013). 

Pada Tabel 1 diberikan ringkasan manfaat dari masing-masing kategori ITS untuk logistik dan 

transportasi barang menurut Perego dkk. (2011) dalam Cortes dkk. (2013). 

Tabel 1. Manfaat dari ITS untuk Logistik dan Transportasi Barang di Wilayah Perkotaan 

No. Kategori Manfaat Aplikasi 

1 Aplikasi 

Manajemen 

Transportasi (MT) 

 Menemukan cara yang paling efisien untuk pergerakan barang 

dalam hal waktu dan ongkos  

 Melakukan pemograman pengiriman dan optimalisasi rute, serta 
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No. Kategori Manfaat Aplikasi 

mendukung pengelolaan operasi terminal 

 Menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk 

membuat analisis real time dari performa angkutan barang  

 Menghasilkan keuntungan finansial, lingkungan, dan konsumsi 

bahan bakar yang terkait dengan pengurangan ongkos dan 

optimalisasi rute melalui total jarak perjalanan yang lebih pendek  

2 Aplikasi untuk 

Eksekusi Rantai 

Pasok (ERP) 

 Menghasilkan visibilitas informasi yang lebih baik dan membagikan 

informasi tersebut pada seluruh rantai pasokan  

 Meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk 

bertukar informasi di seluruh organisasi  

 Meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan koordinasi 

sumber daya, dan melakukan proses eksekusi untuk pengelolaan 

pesanan, perencanaan lanjutan, koordinasi, optimisasi, serta 

penyesuaian real time dengan cara yang lebih efisien  

3 Aplikasi untuk 

Otomasi Tenaga 

Lapangan - OTL 

Manfaat aplikasi ini adalah peningkatan efisiensi operasi, pengurangan 

waktu penanganan, pengurangan penundaan, pengurangan waktu 

tunggu, pengurangan upaya manual dan alat tulis, optimalisasi sumber 

daya, penanganan dan transmisi informasi yang lebih baik, peningkatan 

konektivitas, peningkatan fleksibilitas, serta peningkatan interaksi antar 

wilayah 

4 Aplikasi 

Manajemen 

Armada dan 

Pengangkutan – 

MAP 

Manfaat dari aplikasi ini adalah peningkatan operasi internal, 

pengurangan penggunaan kertas, pengurangan waktu tunggu, 

optimalisasi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia, 

minimalisasi biaya dan sumber untuk operasi input bahan, waktu 

respons yang lebih cepat terhadap peristiwa tidak terduga, serta 

respons yang lebih cepat terhadap permintaan pelanggan  

Sumber: Perego dkk. (2011) dalam Cortes dkk. (2013) 

Aplikasi-aplikasi tersebut, selain membantu pengelolaan transportasi untuk menghasilkan rute 

yang efisien dan aman secara ekonomi, juga dapat mengirimkan informasi yang relevan kepada 

pengguna, mengendalikan kemacetan dan lalu lintas, mengelola armada dan kendaraan kargo, 

mengoptimalkan infrastruktur, dan mengelola komunikasi di antara elemen-elemen tersebut 

(Cortes dkk., 2013). 

ITS juga dapat meningkatkan layanan kepada pelanggan serta mengurangi ongkos. Melalui 

penggunaan ITS dan interaksinya dengan sistem manajemen transportasi, maka memungkinkan 

untuk mengoptimalkan proses pengiriman di dalam kota melalui pertukaran informasi yang tepat 

antara sistem manajemen kendaraan dan sistem manajemen kargo. Hal tersebut dapat 

menggabungkan kedua sumber informasi tersebut dan kemudian mengembangkan rencana 

distribusi untuk mengoptimalkan jumlah perjalanan dan jumlah kargo untuk setiap perjalanan, 
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serta menghasilkan total ongkos minimum dari sistem distribusi (Zhibin Yin dkk., 2010 dalam 

Cortes dkk., 2013). 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ITS adalah seperangkat aplikasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan sistem transportasi, baik untuk penumpang maupun kargo. 

Aplikasi ini menghasilkan peningkatan dan manfaat yang tercermin dalam sistem kontrol lalu 

lintas yang lebih efisien, identifikasi barang dan orang yang lebih baik, peningkatan manajemen 

multimoda, peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi, informasi real time, dan 

pengurangan ongkos (Cortes dkk., 2013). 
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