
KLASIFIKASI INDUSTRI 

 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan yang melakukan proses atau aktivitas yang 

mengubah dari sesuatu atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi 

berupa barang atau jasa. Berikut pengklasifikasian industri: 

A. Industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya 

1. Aneka industri 

Aneka industri adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan 

konsumen. Aneka industri dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu: 

a. Aneka pengolahan pangan 

Industri yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan, seperti 

garam, gula, margarin, minyak goreng, rokok, susu dan tepung terigu.  

b. Aneka pengolahan sandang 

Industri yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahn tenun, 

tekstil, pakaian jadi, dan industri kulit.  

c. Aneka kimia dan serat 

Industri yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga 

menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa 

paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api. 

d. Aneka Bahan Bangunan 

Industri yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti kayu, keramik, 

kaca, dan marmer. 

2. Industri mesin dan logam dasar 

Industri mesin dan logam dasar adalah industri bhan logam dan produk dasar 

yang menghasilkan bahan baku dan bahan setengah jadi, seperti industri 

peralatan listrik, industri mesin, industri besi beton, industri pipa baja, industri 

pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan lain-lain.  

3. Industri kimia dasar 

Industri kimia dasar adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi 

bahan baku atau bahan jadi, seperti industri kertas, industri semen, industri 

obat-obatan, industri pupuk, Industri kaca, dan sebgainya. 



4. Industri kecil 

Industri kecil adalah industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit 

dengan peralatan yang sederhana. Biasanya merupakan industri yang 

dikerjakan oleh per orang atau rumah tangga. Contoh seperti industri roti, 

kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dan lain-lain. 

5. Industri pariwisata 

Industri pariwisata adalah suatu industri yang mengandalkan keindahan 

sesuatu untuk dijual yang berupa objek alam atau objek budaya. Industri yang 

berkembang di daerah objek wisata, antara lain hotel, biro jasa perjalanan, 

kerajinan (souvenir), dan transportasi. 

 

B. Industri berdasarkan kegiatannya 

1. Industri Rakyat (Home Industry) 

Industri Rakyat adalah suatu jenis kegiatan industri yang dilakukan dengan 

modal yang belum begitu besar, menggunakan peralatan yang masih 

sederhana, menggunakan tenaga kerja tradisional, serta belum memerlukan 

manajemen modern. 

2. Industri Dasar 

Industri dasar adalah industri yang pengolahannya menggunakan peralatan 

modern, modal yang cukup besar, tenaga ahli dan terampil, serta sistem 

manajemen modern dengan peralatan kantor yang modern pula. 

a. Industri Ringan 

Industri ringan adalah industri yang menggunakan mesin untuk 

menghasilkan barang-barang jadi. 

 Industri makanan, antara lain sayuran, daging, penggilingan beras, 

mentega, dan buah-buahan. 

 Industri kaleng, seperti makanan kaleng, minuman kaleng, dan 

minyak. 

 Industri tekstil, seperti katun, wol, dan krayon. 



 Industri kimia, antara lain sulfat, pupuk, alkali, cat, bahan celup, 

detergen dan sabun, plastik, serat, sutra buatan, nylon, serta karet 

buatan. 

 Industri ringan lainnya, antara lain barang elektronik, alat rumah 

tangga, kulit, karet, percetakan, penyulingan minyak bumi, industri 

kertas, dan industri batik. 

b. Industri Berat 

Industri berat adalah industri yang menghasilkan alat-alat produksi 

(mesin), bahan baku, dan bahan penolong. 

 Alat penunjang bidang pertanian dan industri, seperti mesin traktor dan 

diesel. 

 Industri alat angkutan, seperti motor, mobil, lokomotif, kapal laut, dan 

kapal terbang. 

 Industri pupuk yang menunjang peningkatan hasil pertanian. 

 Industri besi baja yang khusus memproduksi besi baja batangan dan 

dalam bentuk lembaran. 

 Industri semen yang mendukung sektor pembangunan sarana dan 

prasarana fisik. 

 Industri galangan kapal untuk perhubungan laut antar pulau. 

c. Industri Campuran 

Industri campuran adalah industri yang membuat lebih dari satu barang, 

seperti industri pengalengan yang memproduksi pengalengan susu dan 

pengalengan ikan. 

 

C. Industri berdasarkan tempat bahan baku 

1. Industri ekstraktif 

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam 

sekitar. Contohnya pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, 

pertambangan, dan lain lain. 

2. Industri nonekstaktif 



Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain 

selain alam sekitar. 

3. Industri fasilitatif 

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa 

yang dijual kepada para konsumennya. Contohnya Asuransi, perbankan, 

transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya. 

 

D. Industri berdasarkan jumlah tenaga kerja 

1. Industri rumah tangga 

Adalah industri yang tenaga kerjanya berjumlah antara 1-4 orang. 

2. Industri kecil 

Adalah industri yang tenaga kerjanya berjumlah antara 5-19 orang. 

3. Industri sedang atau industri menengah 

Adalah industri yang tenaga kerjanya berjumlah antara 20-99 orang. 

4. Industri besar 

Adalah industri yang tenaga kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih. 

 

E. Industri berdasarkan besar kecil modal 

1. Industri padat modal 

Industri padat modaladalah industri yang dibangun dengan modal yang 

jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya 

2. Industri padat karya 

Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah 

besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. 

F. Industri berdasarkan produktifitas perorangan 

1. Industri primer 

Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil 

olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil 

produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. 

2. Industri Sekunder 



Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga 

menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah 

pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya. 

3. Industri tersier 

Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan 

jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan 

masih banyak lagi yang lainnya. 

 

G. Industri berdasarkan bahan mentah yang diolah 

1. Industri agraris 

Industri agraris adalah industri yang menggunakan bahan dasar dari hasil 

pertanian, baik hasil langsung maupun tidak langsung dari sektor pertanian. 

Hasil langsung dapat berupa beras, kedelai gandum, kentang, dan daging, 

sedangkan hasil tidak langsung berupa mentega, minyak kelapa sawit, dan 

gula. 

2. Industri non-agraris 

Industri non-agraris adalah industri yang menggunakan bahan baku dari non-

agraris, seperti tambang dan zat kimia. Bahan yang diolah dapat berupa bahan 

yang langsung dari tambang atau bahan yang tidak langsung (sudah melalui 

proses terlebih dahulu. Contoh bahan langsung adalah minyak bumi dan batu 

bara. Contoh bahan tidak langsung adalah alumunium, besi baja, emas dan 

perak. 
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