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Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 
bahan mentah, bahan baku, barang setengah 
jadi atau barang jadi menjadi barang yang 
bermutu tinggi dalam penggunaannya, 
termasuk kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan industri. Dengan demikian, 
industri merupakan bagian dari proses produksi. 
Bahan-bahan industri diambil secara langsung 
maupun tidak langsung, kemudian diolah, 
sehingga menghasilkan barang yang bernilai 
lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi 
dalam industri itu disebut dengan perindustrian. 



Industrialisasi adalah suatu proses perubahan 
sosial ekonomi yang mengubah sistem 
pencaharian masyarakat agraris menjadi 
masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa 
diartikan sebagai suatu keadaan dimana 
masyarakat berfokus pada ekonomi yang 
meliputi pekerjaan yang semakin beragam 
(spesialisasi), gaji dan penghasilan yang semakin 
tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses 
modernisasi dimana perubahan sosial dan 
perkembangan ekonomi erat hubungannya 
dengan inovasi teknologi. 



Industrialisasi merupakan proses peralihan dari satu 
bentuk masyarakat tertentu, menuju masyarakat 
industrial modern. Wield (1983:80) mengemukakan 
tiga jenis definisi untuk memahami industrialisasi 
antara lain:  

 Residual, industri berarti semua hal yang bukan 
pertanian. 

 Sektoral, yang mengatakan bahwa industri adalah 
energi, pertambangan, dan usaha manufaktur. 

 Bersifat mikro dan makro, yaitu sebagai proses 
produksi, dan yang lebih luas lagi sebagai proses 
sosial industrialisasi 

 



1. Keterbatasan teknologi  
 Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang 

teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan 
produksi. 

2. Kualitas sumber daya manusia  
 Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi 

penghambat untuk mendapatkan dan 
mengoperasikan alat alat dengan teknologi terbaru. 

3.  Keterbatasan dana pemerintah 
 Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh 

pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur 
dalam bidang riset dan teknologi. 

 



a.   Keunggulan komperatif 
 Negara-negara yang menganut basis teori keunggulan komperatif 

(comparative advantage) akan mengembangkan sub sektor atau jenis-
jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya. 

b.   Keterkaitan industrial  
 Negara-negara yang bertolak dari keterkaitan industrial (industrial 

linkage) akan lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang 
kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. 

c.   Penciptaan kesempatan kerja  
 Negara yang industrialisasinya dilandasi argumentasi penciptaan 

lapangan kerja (employment creator) niscaya akan lebih 
memprioritaskan pengembangan industri-industri yang paling banyak 
tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukan bertumpu pada industri-
industri padat karya dan indsutri-industri kecil. 

d.   Loncatan teknologi  
 Negara-Negara yang menganut argumentasi loncatan teknologi 

(teknologi jump) percaya bahwa industri-industri yang menggunakan 
tehnologi tinggi (hitech) akan memberikan nilai tambah yang sangat 
baik, diiringi dengan kemajuan bagi teknologi bagi industri-industri dan 
sektor lain. 

 



 Sektor industri merupakan sektor utama dalam 
perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. 
Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam 
pembentukan PDB Indonesia sampai tahun 1999. 
Bahkan sejak tahun 1991 peran sektor industri 
mampu menjadi sektor utama dengan mengalahkan 
sektor pertanian. 

 Di Indonesia industri dibagi menjadi empat kelompok, 
yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan 
industri rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan 
pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat 
didalamnya, tanpa memperhatikan industri yang 
digunakan. 

 



a.       Menambah penghasilan penduduk. 
b.      Menghasilkan aneka barang. 
c.       Memperluas lapangan pekerjaan. 
d.      Mengurangi ketergantungan dengan 

 negara lain. 
e.       Memperbesar kegunaan bahan mentah. 
f.       Bertambahnya devisa negara. 
 



a.       Terjadinya arus urbanisasi. 
b.      Terjadinya pencemaran lingkungan. 
c.       Adanya sifat konsumerisme. 
d.      Lahan pertanian semakin kurang. 
e.      Cara hidup masyarakat berubah. 
f.       Limbah industri menyebabkan polusi 

 tanah. 
g.      Terjadinya peralihan mata pencaharian. 
 



1. Akibat perubahan perekonomian dunia menyebabkan timbulnya pengelompokan 
perdagangan antar negara yang dalam perkembangannya cenderung menjadi instrumen 
proteksi dan diskriminasi pasar, seperti pasar tunggal eropa, dan kawasan perdagangan 
bebas Amerika Utara akan menimbulkan persaingan yang ketat. 

2. Timbulnya kecenderungan sikap proteksionisme beberapa negara maju yang ingin 
melindungi industri dalam negerinya, serta menggunakan berbagai isu politik dan alasan 
lainnya untuk menghambat perdagangan dan pengembangan industri yang berorientasi 
ekspor 

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan sector industri sangat 
tergantung pada struktur dan sistem pendidikan. Jenjang, bidang dan kualitas lulusan 
belum dapat memenuhi kebutuhan sector industri yang berkembang pesat, terutama 
tenaga teknis yang relatif siap pakai, baik sebagai tenaga ahli ataupun tehnisi. 

4. Rendahnya kualitas pengusaha di satu sisi terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja 
industrial sebagai buruh atau karyawan sedangkan di sisi lain terjadi penurunan jumlah 
tenaga kerja industrial yang berstatus sebagai pengusaha 

5. Prasarana teknologi dan tenaga ahli yang berkualitas di dalam negeri belum tersedia 
secara memadai 

6. Dukungan iklim usaha belum kondusif yang tercermin dari prosedur administratif dan 
perizinan investasi industri serta kemampuan pelayanannya meskipun telah berkali-kali 
disederhanakan masih belum optimal terutama bagi industri baru di luar Pulau Jawa 



7. Keterbatasan dukungan prasarana dasar ekonomi dan biaya modal yang tinggi 
menjadi penghambat dalam persebaran investasi industri ke daerah. 

8. Penyediaan prasarana membutuhkan investasi yang sangat besar dan 
pembangunannya menghadapi kendala keterbatasan anggaran Pemerintah, 
sedangkan peran serta swasta juga masih terbatas. 

9. Masalah pencadangan lahan antara sektor industri dan sektor pertanian dan 
sektor produksi lainnya belum tertata dengan optimal, sementara lahan 
potensial yang dapat dibudidayakan sangat terbatas. 

10. Struktur ekspor hasil industri masih bertumpu pada beberapa komoditi andalan 
yang diperkirakan akan segera tersaingi oleh negara berkembang lainnya. 

11. Ketergantungan pada impor sebagian besar industri yang berorientasi ekspor 
akan bahan baku, bahan penolong dan barang modal beserta suku cadangnya 
masih besar dan cenderung meningkat. 

12. Ketergantungan pada lisensi produk dan teknologi yang bersumber dari luar 
negeri 

 
 

 



(1)    Masyarakat yang melakukan proses 
 produksi dengan menggunakan mesin; 

(2)    Berskala besar; 
(3)    Pembagian kerja teknis yang relatif 

 kompleks; dan 
(4)  Menggunakan tenaga kerja yang 

 keterampilannya bermacam-macam. 
 

 


