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Abstrak -- Paper ini menyampaikan peluang pemanfaatan teknologi Big Data dalam penentuan lokasi fasilitas logistik berdasarkan literatur yang sudah ada. 

Literatur mengenai pemanfaatan Big Data dalam kajian Logistics/ Supply Chain Management (SCM) masih belum banyak, khususnya mengenai zonasi fasilitas 

logistik.  Zonasi penting diketahui, antara lain dalam urusan transportasi, baik untuk rencana penempatan fasilitas logistik baru, untuk melayani pelanggan jasa 

logistik, atau untuk mempertimbangkan lokasi  pemasok. Dalam ilmu transportasi suatu zona diwakili oleh centroid. Centroid sebagai wujud agregasi lokasi objek 

pengamatan di dalam zona kajian. Namun penentuan zona atau centroid pada kajian transportasi tidak persis sama dengan untuk kepentingan SCM.    Metode 

delineasi zona pada saat ini sudah berbeda jauh dari yang dilakukan sebelumnya, disebabkan kemajuan dalam teknologi komputasi, informasi, geospasial, dan 

komunikasi. Kajian literatur ini memperlihatkan kemajuan dimaksud, dan menjadi State of The Art bagi penelitian penentuan zonasi lokasi. Pemanfaatan Big 

Data akan diuraikan menurut kemampuannya dalam mendapatkan data mentah dengan metode datamining, kemampuannya dalam menyaring data (filtering), 

kemampuan dalam menstrukturkan data, kemampuan dalam menyimpan data besar, dan kebolehan mesin pembelajaran.       

Index Terms—Big Data, data mining, data filtering, data structuring, data storing, logistics facilities, machine learning, spatial data,  strategic decision making, 

zone 

——————————   �   —————————— 

1 PENDAHULUAN 

1. 1 Literature 

Kajian ini mencoba mendalami literatur dengan kata kunci 
zone, logistics, Supply Chain Management, big data pada 
journal terindeks Scopus, Thomson Reuters, atau Pubmed. 
Dengan menggunakan Mendeley diperoleh 65 artikel. 
Berdasarkan text pada judul dan abstrak artikel dapat 
diperlihatkan hubungan kata kunci dimaksud, dengan  
aplikasi VOSviewer pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Hubungan kata kunci pada artikel 

Sumber: Diolah, 28 Oktober 2019 
 

Melalui kata kunci analysis, transport, distribution, kata 
kunci zona terhubung dengan kata kunci logistic, supply 
chain, dan Big Data. By default VOSviewer[1] membentuk 
seluruh isi abstrak dan judul literatur ke dalam 5 cluster. 
Warna masing-masing cluster 1 sampai 5: merah, hijau, 
biru, kuning, dan ungu.  

1.2 Pendahuluan Mengenai Fasilitas Logistik 

Ilmu manajemen logistik mengenal pengambilan keputusan 
pada tingkat strategis, taktis, dan operasional  logistik 
(Ballou, 2004). Dalam bukunya, Business Logistics 
Management, Ballou mengatakan pada tingkat 
pengambilan keputusan strategis logistik perlu diperhatikan 
hal-hal berikut: 

- Transportasi: pemilihan moda angkutan 

- Inventori: lokasi dan kebijakan pengawasan 
- Order processing: pesanan masuk, pengiriman 

(transmittal), dan disain sistem proses  
- Pembelian: pengembangan hubungan pemasok dan 

pembeli 
- Warehousing: pemilihan peralatan pengangkatan 

(handling) 
- Lokasi fasilitas: jumlah, ukuran, dan lokasinya.  

Pada tingkat pengambilan keputusan taktis logistik perlu 
diperhatikan hal-hal berikut: 

- Transportasi: leasing peralatan musiman 
- Inventori: tingkat stok yang aman 
- Pembelian: contracting, forward buying 
- Warehousing: pemanfaatan ruang 

Pada tingkat pengambilan keputusan operasional logistik 
perlu diperhatikan  hal-hal berikut: 

- Transportasi: pengiriman (Dispatching)  
- Inventori: pengisian pesanan 
- Order processing: memproses pesanan, mengisi 

kembali pesanan 
- Pembelian: mempercepat 
- Warehousing: pengambilan dan restocking pesanan 
Jelas, fasilitas logistik penting dan memiliki makna 

strategis dalam bisnis logistik dan Supply Chain 
Management. 

Fasilitas logistik didefinisikan pada Supply Change 
Management Dictionary sebagai Any real property entity 
consisting of a structure, building, utility system, or 
pavement and underlying ground, necessary to support a 
system http://lscms.org/scm-dictionary/f/. Fasilitas logistik 
dimaksud termasuk  pergudangan [2], pusat distribusi, 
terminal angkutan barang atau fasilitas inter-moda [3], 
fasilitas komunikasi (communications facilities)[4], 
pelabuhan (ports)[4], bandara (airfields, airport)[4], fasilitas 
pembuangan limbah, fasilitas pengolahan limbah (daur 
ulang)[5], dan lokasi pemusnahan limbah[4].  Dapat 
ditambahkan  ke dalam daftar fasilitas logistik itu: tempat 
parkir (pengumpulan kendaraan), SPBU (penempatan  
energi)[6], embung (penempatan air hujan), Water 
Treatment Plant dan Waste Water Treatment Plant 
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(penampung dan pengolah limbah cair) [7]. Masing-masing 
area fasilitas itu dikonsepsikan sebagai satu zona.   

Jaringan fasilitas logistik mempengaruhi fleksibilitas 
logisitik dalam menyikapi perubahan kebutuhan 
pelanggan[8]. Jumlah, ukuran dan lokasi fasilitas itu 
merupakan hal penting pada tingkatan pengambilan 
keputusan strategis, sebab keberadaannya membawa 
dampak pada nilai optimal pengangkutan barang (inbound 
dan outbound), penjualan, dan marketing menyikapi 
perkembangan kebutuhan pelanggan. Fasilitas logistik 
bukan permasalahan pada tingkat taktis dan operasional, 
namun strategis, karena itu perlu diterapkan metode kajian 
strategis dalam penelitian fasilitas logistik. Dengan kata 
lain, zonasi fasiitas logistik itu penting dalam kajian 
strategis SCM. 

Suatu zona memiliki ciri tertentu, termasuk zona fasilitas 
logistik, yang dapat diklasifikasi sesuai rujukan yang 
digunakan. Indonesia memiliki pedoman menentukan 
zonasi yang diatur oleh Pemerintah, yaitu zonasi pada 
tingkat wilayah nasional/ Kawasan Strategis Nasional[9], 
tingkat wilayah Provinsi, tingkat wilayah Kabupaten/ 
Kota[10], dan tingkat rinci pada kawasan perkotaan[10]. Di 
California, Amerika Serikat, areal dengan bangunan di 
dalamnya yang digunakan untuk industri berat, kilang 
minyak, bandara, tidak dapat dimasukkan dalam kategori 
zona yang ditetapkan, sehingga dikategorikan sebagai 
kawasan khusus[11]. Perencanaan pergudangan perlu 
mencermati berdasarkan klasifikasi aktivitas 
perekonomiannya, sebab setiap jenis aktivitas 
perekonomian memiliki karakteristik pergudangan yang 
khas[2]. Pemerintah memiliki aturan mengenai 
pergudangan, termasuk mengenai lokasinya [12], 
Masyarakat ekonomi Eropa memiliki klasifikasi aktivitas 
yang berkaitan dengan pergudangan[13]. Jadi atas dasar 
pertimbangan pelestarian lingkungan, ketersediaan ruang, 
dan lain-lain, pemerintah memiliki kepentingan dalam 
penentuan zona fasilitas logistik. 

Perencanaan lokasi fasilitas pergudangan perlu 
mempertimbangkan faktor aksesibilitas, sebab memiliki 
korelasi yang tinggi [2]. Lokasi fasilitas logistik memiliki 
objektif tertentu, misalnya untuk mendukung pasokan 
bahan pangan masyarakat perkotaan[14], untuk itu perlu 
dekat dengan wilayah padat penduduk di perkotaaan, yang 
membutuhkan pasokan itu. Jika pelanggan mensyaratkan 
kondisi barang halal maka sejumlah faktor menentukan 
jumlah dan lokasi fasilitas logistik[15].   Besarnya 
kebutuhan mempengaruhi ukuran fasilitas logistik[2]. 
Penempatan fasilitas logistik memperhatikan batasan 
tertentu, misalnya keterbatasan zona sesuai peruntukannya 
yang ditetapkan oleh pemerintah [3]. Jadi keperluan zonasi 
pada supply chain management adalah dalam upaya 
mengoptimalkan network fasilitas logistik.      

Kajian mengenai  lokasi fasilitas logistik masih jarang, 
disebabkan kesulitan dalam mendapatkan data, dan 
misalnya gudang logistik berada pada ranah non-publik  
(Heitz, dkk., 2019) . Baru akhir-akhir ini kajian mengenai 
fasilitas gudang logistik dilakukan, disebabkan timbul 
pemahaman bahwa gudang logistik merupakan elemen 
ruang kota yang perlu direncanakan. Untuk fasilitas yang 
termasuk “public capital”, seperti embung dan water 
treatment plant, lokasi fasilitas mempertimbangkan 
Economic Overhead Capital, sebab dampak utamanya 
diarahkan untuk mempromosikan kegiatan produktif 
langsung [21]. Lokasi fasilitas logistik pada umumnya tidak 
saja mempengaruhi pergerakan barang di dalam wilayah 

perkotaan, tetapi juga kondisi lingkungan wilayah 
perkotaan[3].   

Dengan demikian masalah zonasi bukan saja untuk 
kepentingan manajemen logistik  perusahaan pada 
tingkatan strategis, tetapi juga untuk kepentingan publik, 
yang juga strategis. Karena itu Pemerintah harus mengatur.  

1.3 Pendahuluan Mengenai Big Data 
Bigdata sebagai satu konsep pertama kali diperkenalkan 
oleh META Group analist bernama Doug Laney pada 
laporan penelitiannya tahun 2001, dilanjutkan dengan 
laporan-laporan penelitian berikutnya[22][19]. Doug Laney 
menjelaskan Big Data sebagai fenomena data dengan 3 
karakteristiknya: volume, velocity, variety (3V). Özköse dkk. 
mencermati karakter Big data itu adalah 5V: volume, velue, 
velocity, variety, veracity, dan velocity [23]. Kemudian Milne 
dan Watling mencatat karakter Big Data yang dirumuskan 
oleh GSR Technologies sebagai 5V +C (3V + Variablity, 
Veracity +Complexity), dan yang dirumuskan oleh Kitchin 
sebagai 3V + 2R (Resolution, Relational) + E (Exhaustive) 
+ F (Flexible) [24][68]. Prof. Snijders, C. mendefinisikan Big 
Data sebagai istilah yang mencakup semua himpunan data 
dengan tingkat ukuran dan kompleksitas yang cukup besar 
sehingga himpunan data menjadi sulit untuk ditangkap, 
diproses, dan dikelola secara tepat waktu menggunakan 
alat manajemen data dan aplikasi pemrosesan data 
tradisional[25]. 

Dengan Big Data (BD) sebagai himpunan data, maka 
Big Data Analytics (BDA) adalah usaha pemanfaatan data 
berupa visualisasi, prediksi, simulasi, pemodelan untuk 
mencapai tujuan tertentu[26]. Menurut Badan Uni Eropa 
untuk Keamanan Jaringan dan Informasi (ENISA), BDA 
mengacu pada seluruh siklus hidup manajemen data untuk 
mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data 
untuk menemukan pola, untuk menyimpulkan situasi atau 
keadaan, untuk memprediksi dan memahami perilaku[27].  
Perlu diketahui peran apa saja yang dapat ditangani 
teknologi baru itu dalam masalah pengambilan keputusan 
mengenai zonasi dalam konteks SCM. Karena itu 
pemahaman mengenai sejauh mana peran BDA, 
khususnya pada aspe pengumpulan data membentuk 
himpunan data dalam penentuan jumlah, ukuran, dan lokasi 
fasilitas logistik menjadi kebutuhan para aktor di dunia 
bisnis dan para aktor di pemerintahan.   

1.4 Maksud, Tujuan, dan Metode Review  
Paper ini akan mendalami satu  aspek dari tingkatan 

pengambilan keputusan strategis, yaitu dalam konteks zona 
lokasi fasilitas.   

Maksud dari paper ini adalah memperlihatkan peluang 
pemanfaatan BD pada penentuan zonasi. Informasi 
dimaksud menjadi wacana (the way to go) dalam arah 
penelitian zonasi dengan pemanfaatan BD, khususnya di 
Indonesia.  

Tujuan kajian pustaka ini mengacu pada  (Khoo, dkk., 
2011) ada 2, yaitu: 

1. Menentukan kontribusi penelitian yang diusulkan. 
Menekankan kontribusi yang dimaksudkan dan 
membenarkan penelitian (mengutip Jonsson, 2006; 
Massey, 1996; Bruce, 1994). 

2. Membangun fondasi. Memberikan "batu fondasi di 
mana pekerjaan sendiri dibangun" (mengutip Massey, 
1996), serta latar belakang penelitian (Bruce, 1994). 

Penulisan literatur review ini menggunakan metode 
yang diarahkan oleh Bert Van Wee dan David Banister[29], 
yang sudah banyak menulis artikel ilmiah bidang 
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transportasi,  Khoo, dkk.[30] yang sudah banyak menulis 
artikel ilmiah bidang information science, dan Hannah 
Snyder.   

Secara umum gaya analisis kajian literatur ada 2, yaitu 
deskriptif dan integratif (Khoo dkk., 2011). Tinjauan literatur 
deskriptif berfokus pada menggambarkan studi / makalah 
tertentu. Sedangkan tinjauan literatur integratif  berfokus 
pada ide-ide utama dan hasil dari makalah yang dikutip - 
mengekstraksi hasil dan ide dari makalah dan mensintesis 
ringkasan tren penelitian dan capaian. Kajian literatur ini 
menggunakan kedua gaya dimaksud, sehingga membentuk 
metode analisis dua tahap. Tahap pertama, secara 
deskriptif paper utama dianalisis penjelasannya mengenai 
pemanfaatan BD pada Logistik dan SCM, khususnya pada 
analisis, transportasi, dan distribusi (ATD). Kemudian tahap 
kedua, peran BD pada ATD   ditinjau dengan paper-paper 
lain yang berhubungan dengan Zonasi untuk mendapatkan 
informasi perbedaan ide, novelty, kontribusi pada penelitian 
zonasi, dan fondasi bagi penelitian lanjutan, diilustrasikan 
pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Metode Kajian Pustaka 

 
Paper utama literatur review ini adalah Big data 

analytics and application for logistics and supply chain 
management[31]. Paper itu sendiri merujuk pada 34 paper  
terbitan jurnal ilmiah bereputasi. Kemudian paper 
pembanding dipilih dari jurnal bereputasi internasional 
dengan topik zonasi menggunakan BD. 

Bab 2 mengulas mengenai penjelasan BD dan 
aplikasinya pada Logistik dan SCM, khususnya pada 
pengambilan keputusan strategis menyangkut fasilitas 
logistik. Bab 3 menjelaskan mengenai penerapan BD dalam 
proses zonasi. Bab 4 menyimpulkan hasil kajian literatur 
dan tantangan yang dihadapi untuk penerapannya.  
 

2 APLIKASI BIG DATA PADA LOGISTIK  

2.1 Overview Literatur Big Data Pada Logistik  

Literatur Big data analytics and application for logistics and 
supply chain management sebagai pembuka editorial edisi 
khusus  terbitan 2018 tidak sampai membahas zona 
fasilitas logistik.[31]. Karena itu perlu ditelusuri isi artikel 
yang ada di dalam edisi khusus itu, sebanyak 34 artikel. 
Setelah ditelusuri diketahui bahwa tidak ditemukan satupun 
artikel yang membahas zona fasilitas logistik. Ada artikel 
yang mendekati makna zona, yaitu lokasi fasilitas logistik, 
yang disinggung sebagai  variabel biner, yang 
menunjukkan apakah setiap fasilitas harus dibuka atau 
ditutup dalam kajian disain jaringan menggunakan Supply 
Chain Analytics[32]. Pada literatur pokok dan referensinya 
akan dicermati penjelasan pemanfaatan BD pada aspek 
analisis, aspek transportasi, dan aspek distribusi. 

a. Pada aspek analisis 

Pemanfaatan Big Data Analisis (BDA) pada rantai pasok 
secara konseptual dapat menjelaskan 5 dimensi, yaitu:  
kemampuan menghasilkan data, integrasi data dan 
kemampuan manajemen, kemampuan analitik lanjutan, 
kemampuan visualisasi data, dan budaya yang didorong 
data[33]. Dengan perolehan data kompleks yang telah 
meningkat dalam skala besar dan terus menerus, metode 
analisis tradisional tidak dapat digunakan, sehingga harus 
menggunakan BDA[33]. 
BD sebagai himpunan data besar merupakan wujud dari 
kemampuan menghasilkan data (Data Generation – DG). 
Secara umum, data dapat berasal dari tiga domain berbeda 
'bisnis, Internet, dan penelitian ilmiah' [33]. Data yang 
berasal dari bisnis dapat dimasukkan langsung ke dalam 
database SIG yang sudah memiliki struktur. Data dari 
internet dapat digali dengan metode data mining dan 
crowdsourcing. Sumber data atau informasi mengenai 
suatu area, misalnya, dapat diekstraksi menggunakan 
posisi IP atau GPS, Google maps,  Openstreetmap. 
Misalnya, informasi mengenai posisi lokasi seorang sedang 
beraktivitas atau kejadian dapat disimpulkan dari pesan di 
dalam sms, di dalam twitter, aplikasi sosial media, 
pembicaraan telepon Assam dan Seidl (2014).   

Dari domain tersebut ada peluang diperoleh informasi 
SCM mengenai perencanaan dan penjadwalan lanjut 
(APS), RFID, ERP, sistem CRM dan sistem manajemen 
Gudang (WMS)[34], dan  mendapatkan banjir data di rantai 
pasok. Dengan pemanfaatan teknologi Internet of Things 
(IoT) yang memfasilitasi penginderaan waktu-nyata (real 
time) dan transfer data, maka peroleh data menjadi sangat 
besar. Disadari banyak tantangan teknis dalam 
mengumpulkan, memproses, dan menganalisis himpunan 
data, yang menuntut solusi baru untuk merangkul kemajuan 
terbaru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK)[35]. 

BD mengalami perkembangan, struktur BD menjadi 
semakin kompleks, dari terstruktur atau tidak terstruktur 
menjadi campuran dari berbagai jenis, sedangkan sumber 
data menjadi semakin beragam. Pada tahap akuisisi data, 
pengumpulan data, pra-pemrosesan data, dan penelitian 
transmisi data muncul pada waktu yang berbeda[35]. 
Berikut ini contoh variasi data yang digunakan oleh Ramco 
Cements Limited (RCL) dalam penerapan BD untuk 
mengembangkan bisnis mereka[36]. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
Variasi Perolehan Data Perusahaan RCL   

 
Sumber: Dutta dan Bose, 2015 
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b. Pada aspek transportasi 
Ketika skala rantai pasok tumbuh, dan data yang perlu 
diolah menjadi lebih banyak, maka BDA mempunyai 
kemampuan untuk mendapatkan, memproses informasi 
dan memanfaatkannya dalam proses pengambilan 
keputusan optimasi. Demikian pula dalam upaya antisipasi 
gangguan pengangkutan,  misalnya pada perusahaan 
angkutan bahan berbahaya, diperlukan informasi pelacakan 
angkutan terkini secara efektif untuk memastikan 
pengiriman barang aman, untuk meningkatkan 
kemungkinan mereka dapat mengatasi rintangan yang 
terkait logistik sampai di tujuan[37]. 
 
c. Pada aspek distribusi   

 Arunachalam, dkk. mengutip Tachizawa dkk., 2015 
bahwa lokasi konsumsi itu perlu diketahui untuk 
pengembangan strategi distribusi baru [33]. Basole dan 
Nowak menilai penting informasi lokasi untuk menilai 
kosep. Lokasi individu dan objek fisik menjadi 
pertimbangan dalam mewujudkan konteks untuk suatu 
konsep tertentu. Misalnya, pada perusahaan logistik 
makanan, informasi lokasi dan temperatur diperlukan untuk 
pengiriman barang perishable, agar dapat dilakukan upaya 
untuk mengurangi pembusukan yang dapat mempengaruhi 
kesehatan konsumen.      Informasi lokasi dapat diperoleh 
dengan menggunakan tracking technology pada objek [37]. 
Penggunaan BDA yang luas di seluruh area SCM dapat 
merangsang pembelajaran antar organisasi antara 
perusahaan dan mitra rantai pasokannya[38].  

2.2 Kelangkaan Literatur Zonasi Fasilitas Logistik 

Dicoba untuk mendapatkan literatur mengenai 
pemanfaatan Big Data untuk zonasi fasilitas logistik, 
dengan kata kunci zone, Big Data, Logistics, Supply Chain 
Manajemen, di dalam jurnal-journal terindeks di Scopus, 
tidak diperoleh satupun artike. Dengan tanpa kata kunci 
zone diperoleh artikel, dengan 2 (dua) nama penulis yang 
mendominasi lainnya, yaitu Ray Y. Zhong dan George Q. 
Huang. Mereka juga secara bersama menulis tiga artikel 
mengenai pemanfaatan Big Data melalui RFID (Radio 
Frequency Identification), teknologi pelacak objek 
menggunakan frekuensi radio 
(http://hub.hku.hk/cris/rp/rp00118). Ray Y. Zhong 
menulis lebih banyak artikel mengenai pemanfaatan Big 
Data,  dengan menggunakan IoT lainnya dan untuk 
wawasan lebih luas pada bidang manufaktur. 
(https://www.researchgate.net/profile/Ray_Zhong/publ

ications).     
Dari isi materi kajian yang ditelaah berdasarkan abstrak 

artikel, diketahui konfigurasi pembahasan mengenai 
manajemen rantai pasok dan logistik memiliki hubungan 
dengan teknologi Big Data. 

Govindan dkk., 2018, sebagai editor Journal of 
Transportation Research Part E (terindeks Scopus Q1) 
berpendapat bahwa artikel-artikel ilmiah yang sudah 
mereka saring dan masuk dalam issue jurnal yang 
diterbitkan menyajikan dan menganalisis berbagai peluang 
untuk meningkatkan Big Data analytics dan aplikasinya 
untuk logistik dan manajemen rantai pasok, seperti yang 
melalui eksplorasi strategi pelacakan berbasis teknologi, 
hubungan kinerja keuangan dengan rantai pasok berbasis 
data, dan masalah implementasi serta kemampuan 
rekomendasi persiapan menjelang jatuh tempo dengan Big 
Data. Misalnya, artikel Arunachalam, dkk., 2018, 
mengungkapkan dari pengamatan sejak tahun 2008 

sampai 2016 diketahui bahwa studi terbaru dalam bidang 
Big Data analytics telah menghasilkan alat dan teknik 
dalam pembuatan keputusan rantai pasok berbasis 
data[31]. 

Ada kebutuhan atas data real time untuk ditafsirkan 
dan dianalisis, agar dapat dimanfaatkan Perusahaan dalam 
pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat 
guna memenuhi permintaan pelanggan. Disamping itu juga 
untuk membantu organisasi dalam meningkatkan desain 
dan manajemen rantai pasok mereka dengan mengurangi 
biaya dan mengurangi risiko. Govindan, dkk., 2018, 
menyimpulkan banyak area dalam manajemen rantai 
pasokan yang dapat mengambil manfaat dari metode dan 
teknologi Big Data, termasuk mitigasi bullwhip effect, 
pengambilan keputusan multi-kriteria, manajemen rantai 
pasok berkelanjutan, pemeliharaan prediktif berbasis data 
sensor di bidang manufaktur, logistik yang efisien, 
peramalan dan manajemen permintaan, serta perencanaan 
dan penjadwalan [31]. 

Para penulis artikel hingga tahun 2018 belum sampai 
menelaah jumlah, ukuran, dan lokasi fasilitas logistik, yang 
menjadi salah satu aspek penting dalam pengambilan 
keputusan strategis dalam manajemen logistik. Paper ini 
mengkritisi hubungan tersebut dan memunculkann. 

2.2 Zonasi  

Dengan zonasi fasilitas logistik diperoleh manfaat berikut: 
- diketahui dengan pasti batas koordinat geografis area 

atau wilayah yang menjadi tema, dan aset yang ada di 
dalamnya, yang dapat menjadi acuan semua pihak  
berkepentingan. 

- diketahui dengan pasti batas geografis lahan yang 
dikuasai perusahaan, serta posisi geografis pada areal 
yang memiliki hubungan fungsional (lokasi bahan baku, 
lokasi tenaga kerja, lokasi penimbunan limbah, lokasi 
konsumen, dan lokasi fasilitas logistik lainnya). 

- diketahui centroid zona yang dapat digunakan sebagai 
titik mewakili zona dalam perhitungan dan pemodelan 
jaringan fasilitas, dan transportasi logistik. 

- Dapat disusun sistem informasi geografis yang lengkap 
dengan sarana prasarana di dalam zona, sebagai 
bentuk perencanaan fisik atau bentuk monitoring 
kejadian secara spatio-temporal.   

Heitz, dkk., 2019 dalam artikel mereka “Heterogeneity of 
logistics facilities: an issue for a better understanding and 
planning of the location of logistics facilities”, dari judulnya 
sudah jelas mengungkapkan aspek fasilitas logistik.  Diakui 
bahwa baru akhir-akhir ini saja pembahasan fasilitas 
logistik itu diungkapkan dalam artikel ilmiah, di Eropa dan di 
Amerika Serikat, terutama dari perspektif dinamika spasial 
logistik sebagai penyebaran logistik. Pembahasan fasilitas 
logistik dipandang sebagai suatu dinamika spasial, yang 
berkaitan dengan kebijakan perkotaan. Heitz 
menggarisbawahi kurangnya minat para peneliti mengkaji 
mengenai angkutan barang dalam proses perencanaan 
kota. Mereka melakukan kajian sebaran lokasi fasilitas 
logistik di Perancis dalam skala nasional, dan  dalam kajian 
itu mereka mendalami perencanaan logistik. Sebaran 
fasilitas logistik berkaitan dengan trajectory transportasi, 
dalam perencanaan dikaji sebagai trajectory modeling.  

Heitz, dkk. membangun database fasilitas logistik. 
Mereka mengidentifikasi "bidang yang diminati": zona 
industri yang mungkin berisi fasilitas logistik; dan juga 
mengidentifikasi “area yang tidak ditentukan”, di mana ada 
fasilitas logistik tetapi tidak dapat diidentifikasi perusahaan 
yang cocok dengan bangunan. Kemudian, dengan 
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menggunakan foto udara dan jalan, serta studi lapangan 
dan dokumen perencanaan lokal, mereka melengkapi 
database  dengan mencari dan mengidentifikasi gudang 
dan terminal pengangkutan lain di dalam area yang diminati 
dan zona yang tidak ditentukan. Akhirnya, setiap fasilitas di-
geocode dalam database. Disimpulkan bahwa zona 
periferal perkotaan menjadi teater utama untuk 
pengembangan real estate logistik, sementara kawasan 
pusat perkotaan menjadi area logistik yang sangat selektif. 
Heitz, dkk. tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana 
database dikelola menggunakan teknologi Big Data. 

Jadi, diperlukan data dalam perencanaan lokasi fasilitas 
logistik di kawasan perkotaan. Fasilitas logistik dapat 
menempati zona khusus di dalam wilayah perkotaan, 
dengan menggabungkan preferensi manajemen logistik 
dengan preferensi kebijakan publik. Hanya saja Heitz, dkk. 
tidak secara tegas menjelaskan pemanfaatan teknologi Big 
Data dalam artikel mereka. 

3 PEMANFAATAN TEKNOLOGI BIG DATA 

DALAM ZONASI 
3.1 Tujuh Kemampuan Big Data Bagi SCM  
Arunachalam, dkk., 2018   menyimpulkan 7 kemanfaatan 
teknologi Big Data bagi Supply Chain Management, yaitu: 
1. Kemampuan menghasilkan data (data generation-DG), 
Jika Arunachalam, dkk masih menggunakan istilah evolusi 
dalam menilai perkembangan kemampuan Big Data 
analitics, maka itu berbeda dengan penilaian banyak ahli  
 
 2. Kemampuan Integrasi dan Manajemen Data (DIM), 3. 
Kemampuan analitik canggih, 4. Kemampuan visualisasi 
data, 5. Budaya pengambilan keputusan berbasis data, 6. 
Kemampuan komputasi cloud, dan 7. Kapasitas 
penyerapan (Absorptive Capacity – ACAP). Maksud dari 
masing-masing kemampuan tersebut dijelaskan pada 
bagian berikut.  

1. Kemampuan menghasilkan data (DG) adalah 
kemampuan  mencari, mengidentifikasi, membuat, dan 
mengakses data dari sumber data yang heterogen 
melintasi batas-batas organisasi. Data yang diperlukan 
untuk menentukan delineasi zona fasilitas antara lain 
kondisi fisik geografis, seperti guna lahan (land-use), 
tutupan lahan (land cover), kemiringan lahan (slope), 
aliran sungai, danau, embung, waduk, mata air, 
perumahan penduduk terdekat.  

2. Kemampuan DIM adalah kemampuan memanfaatkan 
alat dan teknik untuk mengumpulkan, 
mengintegrasikan, mengubah dan menyimpan data 
dari sumber data yang heterogen. Semakin tinggi 
tingkat integrasi data, dan mengintegrasikan berbagai 
jenis data yang dikumpulkan melintasi batas organisasi 
secara real-time, maka kemampuan DIM semakin 
tinggi. DIM dapat dibagi lagi menjadi:  akuisisi data dari 
sumber data, pra-pemrosesan data, dan penyimpanan 
data. Karena sifat BD yang kompleks, maka sistem 
basis data tradisional seperti Sistem Manajemen Basis 
Data Relasional (RDBMS) menjadi tidak kompatibel 
(Ge dan Jackson, 2014). Chae dan Olson (2013) 
merekomendasikan sistem antar organisasi (IOS) 
seperti EDI berbasis web atau berbasis cloud 
(Electronic Data Interchange) dapat  digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan integrasi data. Kemampuan 
integrasi data dapat meningkatkan visibilitas, daya 
tanggap, dan kinerja manajemen, dan memberikan 
pandangan 360 derajat pada seluruh kegiatan 

operasional (Xiong et al., 2015). Wamba et al. (2015) 
telah menguraikan pentingnya mengintegrasikan data 
Intra dan Antar-organisasi untuk meningkatkan 
pemberian layanan. Penelitian untuk meningkatkan 
kemampuan integrasi data masih terus dilakukan, baik 
pada algoritma, maupun perangkat yang digunakan. 

3. Arunachalam, dkk. menyebutkan bahwa kemampuan 
analitik canggih, kemampuan visualisasi data, budaya 
pengambilan keputusan berbasis data, dan kapasitas 
penyerapan memiliki nilai strategis tertentu masing-
masing. Dengan meningkatnya kemampuan analitik 
dari analitik deskriptif ke preskriptif, maka kemampuan 
pengambilan keputusan organisasi pada level 
operasional (jangka pendek), taktis (jangka menengah) 
dan strategis (jangka panjang) pasti akan meningkat. 

4. Sedangkan pada kemampuan visualisasi data,  
Arunachalam mengutip hasil penelitian  (Tachizawa, 
Alvarez, dan Montes-sancho, 2015) bahwa peta panas 
(heat map) dapat menampilkan informasi geografis 
seperti lokasi konsumsi, kepadatan transaksi, dll. untuk 
mengembangkan strategi distribusi baru. Tachizawa, 
dkk. mengutip hasil penelitian Martinez dan Rodriguez, 
2012, bahwa informasi geografis dapat memungkinkan 
perusahaan untuk mengidentifikasi pola konsumsi, dan 
merancang strategi distribusi yang sesuai. Martinez 
berhasil meyakinkan peneliti Supply Chain 
Management mengenai pemanfaatan informasi 
geografis dalam perencanaan bisnis SCM. 

5. Perusahaan-perusahaan, dengan mencontoh Walmart, 
yang memperluas kemampuan Big Data analitiknya ke 
semua pemasoknya dan mempromosikan budaya 
pengambilan keputusan berbasis data di seluruh rantai 
pasokan mereka mampu meningkatkan kinerja. 

6. Mengintegrasikan kemampuan cloud computing untuk 
memanfaatkan BDA untuk SCM dapat menjadi jalan ke 
depan untuk mencapai nilai maksimum dari investasi. 
Infrastruktur cloud computing dapat mendukung 
integrasi data dari berbagai sumber inter dan antar 
organisasi dan menyediakan penyimpanan yang dapat 
diskalakan. Dari perspektif Resource Based View, 
cloud computing dapat dilihat sebagai sumber daya 
pelengkap,  sementara BDA menjadi sumber daya 
utama untuk meningkatkan kinerja. 

7. Kemampuan ACAP yaitu kemampuan untuk mengenali 
nilai baru, informasi eksternal, berasimilasi, dan 
menerapkannya pada tujuan komersial perusahaan. 
Dengan BDA sebagai infrastruktur pengetahuan, maka 
transfer pengetahuan dari mitra rantai pasok dapat 
meningkat. Di sisi lain, dalam kaitannya dengan 
penggalian nilai dari teknologi seperti BDA, ACAP 
dapat dikonseptualisasikan sebagai kemampuan 
dinamis, yang dapat melengkapi kemampuan BDA 
dalam menghasilkan nilai bisnis 

Martinez, dkk. melakukan kajian zonasi dilakukan 
dengan Sistem Informasi Geografis, untuk itu  kepastian 
data dan algoritma mutlak diperlukan, bukan hipotetis atau 
diadakan dengan heuristic. Dengan demikian zonasi yang 
dihasilkan merupakan pengelompokan unsur-unsur 
transportasi, elemen ruang, dan/ atau aktivitas beserta 
atributnya ke dalam satu ruang, dan menjadi unit data 
spasial yang memiliki georeferensi.  

3.2 Mendudukkan Konsep Zonasi Pada Keperluan 

Logistik 

Suatu zona dibentuk pada ruang tertentu dengan batas 
koordinat yang jelas, yang memuat unsur-unsur ruang yang 
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bermakna sesuai dengan tema zona dimaksud. Zona 
biasanya digambarkan degan skala tertentu sesuai 
ketentuan pemerintah atau kepentingan bisnis. Peta zonasi 
menurut pedoman penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 
di Indonesia berskala 1:5.000.     

Konsep zonasi untuk keperluan logistik yang dihasilkan 
dengan pemodelan transportasi perlu dipertanyakan. 
Keraguan itu menurut González dan Sánchez (2019), 
disebabkan oleh: a. klasifikasi yang digunakan dalam 
membangun model tidak selalu disesuaikan untuk 
pengambilan keputusan dan pemodelan logistik (Liedtke 
dan Schepperle, 2004), dan b. pilihan klasifikasi objek 
populasi akan tergantung pada tujuan model yang bukan 
untuk zonasi logistik. 

3.2.1 Penambangan Data Untuk Zonasi 
Zonasi dari sekumpulan objek diperoleh melalui 

penambangan data objek yang menjadi perhatian (Point of 
interest – PoI) atau lokasi yang memiliki makna (meaningful 
location). Assam dan Seidl (2014) memperlihatkan 
beberapa contoh penelitian yang berhasil mengekstrak 
lokasi-lokasi penting atau bermakna dari himpunan data 
diperoleh melalui rekaman data (Call Detail Recorder – 
CDR) pada telepon genggam.  Selain dari CDR, data 
mentah sudah dapat diperoleh dari peralatan GPS, IoT, 
aplikasi sosial media, smart card, website-internet, aplikasi 
crowsourcing/ crowdsorced). 

Dengan data jejak spatio-temporal lokasi diperoleh dari 
GPS, misalnya sebuah perusahaan penyewaan mobil 
mungkin tertarik untuk memastikan bahwa para penyewa 
tidak mengendarai mobil sewaan mereka keluar dari zona 
yang disepakati, atau tidak di jalan tanah kecuali jika 
kendaraan sewaannya adalah sebuah SUV atau truck. 
Data tersebut merupakan sumber yang berharga sebagai 
input untuk model penambangan data. Misalnya, dengan 
mempelajari pola mengemudi di area tertentu, pengemudi 
dapat diperingatkan ketika mereka memasuki ruas jalan di 
mana pengemudi lain sering harus mengerem secara tiba-
tiba (Freytag, Ramakrishnan, dan Agrawal, 2005).  

Objek spasial penambangan data dapat berupa 
bangunan, sungai, ladang rumput. Dalam himpunan data 
spasial sejumlah besar data itu diklasifikasi sebagai titik, 
garis, area, atau campuran (complex), dengan uraian 
berikut (Li dan Wang, 2015). 
- Objek berupa titik merujuk pada titik-titik di permukaan 

bumi: titik tunggal (single points), directed point (seperti 
jembatan, gorong-gorong), dan sekelompok titik (group 
points).  

- Objek berupa garis merujuk pada garis di permukaan 
bumi: garis lurus dari satu titik ke titik lainnya atau garis 
lengkung, dan harus tersambung (misalnya sungai dan 
jaringan sungai, jalan dan jaringan jalan). Objek itu 
memiliki bentuk, tetapi tidak meiliki ukuran. 

- Objek berupa area merujuk pada permukaan bumi yang 
memuat ukuran dan bentuk. Objek berupa area dapat 
memuat bidang tanah, perumahan, dan lainnya. 

- Objek berupa campuran bentuk (titik, garis, atau area)  
atau bentuk yang lebih kompleks. Contoh objek 
campuran bentuk antara lain: garis tengah, badan jalan, 
lampu lalulintas, lintasan fly-over atau under-pass pada 
jalan.  

3.2.2 Penyaringan data (data filtering) untuk zonasi 
Data yang diperoleh, misalnya dari memori  GPS, aplikasi 
sosial-media yang mencatat antara lain informasi lokasi 

(mis. koordinat dan cap waktu) dan beberapa komentar 
pengguna yang tersedia, biasanya masih belum bersih. 
Data mentah memuat informasi yang tidak diperlukan dan 
kacau, pengulangan data, atau data yang tidak tepat.  

Dengan menggunakan bahasa R atau Python disusun 
script penyaringan kolaboratif untuk melakukan 
rekomendasi mengenai lokasi.  Model rekomendasi lokasi 
dan aktivitas kolaboratif (Collaborative Location and Activity 
Recommendation - CLAR) didasarkan pada faktorisasi 
matriks kolektif untuk menyebarkan informasi di antara dua 
sumber informasi tambahan dan matriks aktivitas-lokasi 
yang jarang, sehingga dapat diprediksi entri yang hilang 
dalam matriks (Zheng, Zheng, Xie, dan Yang, 2010) 

3.2.3 Penstrukturan Data  
Penstrukturan data diperlukan untuk kemudahan penarikan 
data dan penyimpanan data. Metode penstrukturan data 
disesuaikan dengan bahasa program yang digunakan. 
Pada saat ini beberapa bahasa program yang populer, 
antara lain: R, Python, Java, dll.  Data spasial, baik dalam 
bentuk vektor, raster (grid), atau (vektor-raster)  yang sudah 
disaring, dimana informasi tidak relevan sudah dihapus, 
kemudian oleh Geografer harus disusun (organizing, 
merging and managing) dengan skala spasial-temporal 
yang tepat [26].  

3.2.4 Penyimpanan Data Besar 
Big data dengan karakterinya: volume besar dan terus 
bertambah, kecepatan tinggi dan terus menerus, dan 
variasi tinggi dan tidak terstruktur. Layanan penyimpanan 
cloud (mis. Amazon S3, Elastic Block Store atau EBS) 
menawarkan penyimpanan yang hampir tidak terbatas 
dengan toleransi kesalahan tinggi yang memberikan solusi 
potensial untuk mengatasi tantangan penyimpanan Big 
Data [43]. 

Namun sekarang ESRI juga sudah memiliki 
Geodatabase [44] dengan ArcGIS Data Store, yaitu satu 
fasilitas penyimpanan data spatial baru yang 
berkemampuan menyimpan data real time dalam volume 
besar secara on-line. ArcGIS Data Store bekerja 
kompatibel dengan  ArcGIS GeoEvent Server dan ArcGIS 
GeoAnalytics Server[45]. 

3.2.5 Mesin Pembelajaran untuk Zoning 
Algoritma mesin pembelajaran (machine learning) 
dikembangkan untuk mendapatkan data, untuk menyaring 
data, untuk menyimpan data pada database cloud dan 
sejenisnya, untuk memvisualisasikan data, untuk 
memodelkan fenomena, untuk memprediksi kemungkinan 
kejadian, untuk menyusun skenario pencapaian target atau 
kondisi yang diharapkan.    

Untuk kegunaan mendapatkan data, Miao, dkk (2007) 
menunjuk algoritma jaringan Markov relasional diskriminatif 
(relational Markov network-RMN) berhasil digunakan untuk 
mengidentifikasi lokasi yang signifikan [46].  

3.2.6 Visualisasi Zona Dengan GISArcInfo 
GIS ArcInfo memiliki kemampuan memvisualisasi zona 
dengan koordinat yang tepat (georeferencing).  
Data menjadi masukan dalam analisis zonasi fasilitas 
logistik. Proses itu dapat dibantu dengan software  Sistem 
Informasi Geografis (SIG)1. Analisis spasial SIG dapat 
digunakan pada permasalahan terkait: 

                                                             
1
 Spatial Analysis and Data Science (https://www.esri.com/en-

us/arcgis/products/spatial-analytics-data-
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- Penelusuran dan analisis aset, misalnya: lahan dan 
bangunan (kepemilikan, hak guna bangunan, sewa, 
pinjam pakai, dll.)    

- pembangunan ekonomi, misalnya: rencana dan 
realisasi pembangunan infrastruktur di suatu wilayah 
kerja   

- pengelolaan fasilitas, misalnya fasilitas produksi di 
pabrik, fasilitas transportasi, fasilitas trans-shipment, 
fasilitas daur ulang dan pemusnahan limbah, dll. 

- pengelolaan pelayanan di lapangan, misalnya: 
pelayanan bahan bakar, pelayanan bahan baku, 
pelayanan akomodasi pekerja, dll  

- pemenuhan logistik, misalnya: kesiapan bahan baku 
dan bahan pendukung produksi, dll. 

- analisis pasar dan pelanggan, misalnya:  kenaikan 
pendapatan dan daya beli konsumen, kecenderungan 
mengkonsumsi produk tertentu, dll. 

- efisiensi operasional 
- monitoring kinerja 
- tracking lokasi saat terkini 
- pengelolaan resiko 
- analisis lokasi dan perencanaan wilayah 
- kesiagaan bencana 
- digitalisasi rantai pasok. 

Atribut untuk menetapkan delineasi zona pada Sistem 
Informasi Geografis meliputi: 
- informasi kepemilikan (lahan, bangunan, prasarana, 

sarana, dll.) 
- informasi geografis (aliran sungai, kemiringan lahan, 

dll.) 
- informasi tutupan lahan eksisting 
- informasi prasarana sarana umum di sekitar areal 

kajian 
- informasi rencana tata ruang wilayah yang sudah 

memiliki ketetapan hukum. 
Atribut-atribut dimaksud merupakan informasi yang 

dapat diperoleh dengan menggunakan datamining, yang 
memerlukan penyaringan, dan penstrukturan.    
 

4 KESIMPULAN DAN DISKUSI 
Dari hasil kajian terhadap 45 literatur mengenai potensi 
pemanfaatan BD untuk membangun zona fasilitas logistik 
Dapat disimpulkan: 
1.Literatur membahas zona fasilitas logistik masih belum 
banyak. 
2.Kebutuhan data untuk membangun zona tergantung dari 
tema zona, dan dengan memperhatikan peraturan 
pemerintah setempat yang berlaku mengenai tema 
dimaksud.  
3. Untuk mendapatkan dan menyimpan data besar 
diperlukan komputer dengan kemampuan processor di atas 
32 Core dengan RAM di atas 1Tb, dan diperlukan software 
yang dapat membuka dan menyimpan data besar dengan 
kemampuan melebihi aplikasi statistik atau solver yang 
bekerja di dalam Excel. 
4. Perlu tenaga ahli multi disiplin yang dapat bekerjasama 
membangun sistem Big Data dan mampu memanfaatkan 
infrastruktur cloud computing. 
5. Perlu menguasai ArcGIS Data Store, ArcGIS GeoEvent 
Server dan ArcGIS GeoAnalytics Server. 

                                                                                                          
science/overview?rmedium=esri_com_redirects01&rsource=/en-
us/arcgis/analytics/overview) 
 

    Tantangan penelitian kedepan antara lain berkaitan 
dengan pencanangan Green Supply Chain. Pebisnis 
bermaksud mengurangi dampak negatif dari aktivitas rantai 
pasok2 Untuk itu perlu memanfaatkan teknologi Big Data 
dalam mendapatkan data terkini dari aktivitas rantai pasok. 
Dengan perkembangan kemampuan SIG memanfaatkan 
Big Data maka penelitian pemanfaatan Big Data – SIG 
menjadi bidang penelitian yang penting.  
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