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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadapan Tuhan Yang maha 
Kuasa, maka penulisan Modul Praktik Laundry Attendant ini dapat diselesaikan.  
Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar- besarnya kepada Ir. Ever N Slat, MT selaku Direktur Politeknik Negeri 
Manado yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyelesaikan 
modul ini.  Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang 
Akademik Dra. Maryke Alelo, MBA yang juga telah memberikan kesempatan 
yang sama bagi kami dosen di jurusan pariwisata untuk mengembangkan berbagai 
bahan ajar termasuk modul praktik.  

Penyusunan modul ajar ini dimaksudkan sebagai salah satu pegangan bagi 
Mahasiswa dan Dosen pengajar mata kuliah Manajemen Tata Graha & Binatu 3 di 
Jurusan Pariwisata, disamping belum tersedianya bahan ajar yang memadai untuk 
mata kuliah ini, serta kurangnya bahan ajar ataupun literatur untuk mata kuliah ini 
yang tersedia di Perpustakaan Politeknik Negeri Manado.  

Materi bahan ajar ini terdiri dari 7 topik yang meliputi : Topik 1.  
Introduction to Laundry, Topik 2 Laundry Machine, Topik 3 Laundry Chemical, 
Topik 4 Cleaning Procedure, Topik 5 Laundering System, Topik 6 Dry-Clelaning 
System dan Topik 7 Handling The Laundry Customer.  Modul praktik ini disusun 
dengan maksud agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga akan 
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang Laundry Attendant.  

Akhirnya modul ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 
kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan oleh tim penyusun untuk 
perbaikan dikemudian hari.  Semoga modul praktik ini bermanfaat bagi 
mahasiswa, dosen  dan pihak-pihak lainnya yang ingin untuk mempelajari serta 
mendalami lebih jauh.  Terima kasih.       
           
   

 
 

     Manado,   Desember 2018   
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

Kedudukan modul ini lebih mengarah ke fungsi dan kegunaan modul, 

dengan  melihat ketercapaian kompetensi peserta didik ketika mampu 

menguasaikeseluruhan isi modul praktik maka peserta didik dapat mengajukan 

pengujian sertifikasi untuk mencapai level kompetensi dasar sesuai profil pada 

mata kulia tata graha dan binatu (housekeeping).  Modul praktikum ini disusun 

berdasarkan jenjang kompetensi SKKNI Bidang Housekeeping.  Berikut ini 

kedudukan modul praktik Laundry Attendant. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Peta Kedudukan Modul Praktik Laundry Attendant 
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DESKRIPSI MODUL 

 

A. Standart Kompetensi 

Setelah mempelajari keseluruhan isi modul ini mahasiswa diharapkan 

mampu mempraktikan prosedur kerja sebagai Laundry Attendant.  

B. Deskripsi 

Modul ini dihadirkan untuk menjadi satu pegangan bagi Mahasiswa dan 

Dosen di Jurusan Pariwisata, disamping belum tersedianya bahan ajar yang 

memadai untuk mata kuliah ini, serta kurangnya bahan ajar ataupun literatur untuk 

mata kuliah ini Sistem Informasi  Manajemen  Hotel yang tersedia di 

Perpustakaan. Politeknik Negeri Manado.  

Materi bahan ajar ini terdiri dari 7 topik yang meliputi : Topik 1.  

Introduction to Laundry, Topik 2 Laundry Machine, Topik 3 Laundry Chemical, 

Topik 4 Cleaning Procedure, Topik 5 Laundering System, Topik 6 Dry-Clelaning 

System dan Topik 7 Handling The Laundry Customer. 

Modul pembelajaran ini termuat sistematis konsep dasar teoritik dan praktik 

dengan prosentasi besaran praktik hampir 75%, lebih banyak kedalam prakti 

sedangkan 25% sisanya adalah teoritik. Materi modul ini terkait sangat terkait 

dengan Rencana Pengajaran Semester (RPS) serta sinergi dengan bahan ajar 

lainnya yang akan diberikan dalam perkuliahan. 

C. Waktu Belajar 

Proses pembelajaran dalam modul ini ditempuh selama 16 kali tatap muka 

diluar waktu test /ujian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) 

D. Prasyarat 

Untuk mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa telah lulus mata 

kuliah: 

1. Manajemen TataGraha dan Binatu 1 

2. Manajemen Tata Graha dan Binatu 2 

 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Bagi mahasiswa: 

iv 
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Petunjuk penggunaan modul bagi mahasiswa: 

a. Modul praktik ini hendaknya dipelajari sesuai urutan kegiatan 

pembelajaran yang telah disusun secara sekuensial dimana setelah 

mempelajari materi pembelajaran, praktik mengerjakan soal 

latihan. 

b. Modul disusun secara sistematis  mengikuti tata urutan pencapaian 

kompetensi yang dinginkan sehigga harus dipelajari secara 

sistematis, artinya unit berikutnya hanya dapat dipelajari setelah 

unit pembelajaran sebelumnya telah dipahami dengan baik. 

c. Modul ini sebaiknya dipelajari secara berkelompok, agar diperoleh 

hasil yang lebih optimal.  

2.  Bagi dosen, tutor dan fasilitator pembelajaran 

Modul praktik ini perlu dibaca dengan cermat dengan memberikan 

perhatian khusus pada hal-hal berikut ini: 

a. Ketersediaan  perlengkapan, seperti sarana/prasarana/ fasilitas yang 

harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan praktis,  minimal 

tersedianya peralatan laundry yang sederhana 

b. Modul ini perlu dipahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus dicapai, sebelum digunakan. 

 

F.  Tujuan Akhir 

Diharapkan setelah mempelajari modul pembelajaran ini, mahasiswa akan 

memiliki kompetensi yang diharapkan dengan ketercapaian aspek:  

1.  Kognitif : memahami secara analitis, kritis dan sintesis aplikasi 

sebagai calon pekerja hotel, khususnya di bagian Laundry and Dry-

Cleaning. 

2.  Afektif : bersikap etis, dalam profesional dalam bekerja, menjunjung 

nilai-nilai hotelier. 

3.  Psikomotorik : menempuh seluruh prosedur pembelajaran serta 

trampil dalam mengimplementasikan pegetahuan dan ketrampilan yg 

diperoleh. 
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G. Cek Penguasaan Standar Kompetensi. 

Apabila peserta didik telah menguasai standar kompetensi/ kompetensi 

dasar yang akan dicapai seperti yang ada dalam modul praktik ini, maka peserta 

didik bisa mengajukan proses uji kompetensi bidang Laundry Attendang 
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OBJECTIVE MATA KULIAH  

 

Pada akhir pembelajaran mahasiswa dapat: 

 Menjelaskan fungsi laundry dan dry-cleaning  

 Menjelaskan dan mempraktikan prosedur peralatan yang dipakai di 

laundry 

 Menjelaskan dan mengidentifikasi jenis kotoran dan chemical yang 

dipakai di laundry system 

 Menjelaskan dan mempraktikkan prosedur pencucian 

 Menjelaskan dan mengoperasionalkan laundering-dan dry-cleaning system 

 Menangani compliant pelanggan berdasarkan prosedur perusahaan. 

 
 

vii 
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TOPIK I 

INTRODUCTION TO LAUNDRY  

A. Fungsi Layanan Laundry 

Hotel betaraf nasional maupun international memiliki tujuan usaha yaitu 

mendapatkan penghasilan. Dalam operasional hotel terdapat berbagia departemen 

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing department, yang biasa disebut 

Rooms Departmen dan Food & Beverage Department. Pada hotel yang lebih besar 

dan luas kegiatannya, maka selain dari kedua departmen tersebut terdapat juga 

beberapa lagi seperti:  Sales & Marketing, Business Centre, Accounting, Power & 

Mechinical dan Laundry Department. 

Khusus laundry Department bidang khususnya adalah untuk merawat semua 

bahan-bahan textile yang menjadi milik hotel, melaksanakan operasi sesuai 

rencana kerja, baik harian, mingguan dan bulanan yang telah ditentukan  oleh 

pimpinan.  

Laundry selalu mendapat perhatian yang besar baik dari pihak manajemen 

maupun dari tamu. Adalah menjadi suatu kewajiban hotel untuk menyediakan 

fasilitas laundry yang memadai demi kepusan tamu.  Laundry sangatlah memiliki 

peranan dan fungsi yang sangat penting didalam hotel, karena dengan adanya 

laundry kebutuhan tamu sebagian sudah dapat terpenuhi, dengan demikian hotel 

sudah dapat memberikan kepuasan kepada tamu.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka laundry memiliki fungsi sebagai 

tempat untuk memberikan layanan pencucian linen hotel, uniform karyawan 

maupun pakaian tamu yang kotor (house laundry maupun Guest Laundry). 

Sesuai dengan perkembangan jenis kegiatan usaha pelayanan laundry hotel saat 

ini, ada beberapa Hotel yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat besar 

sehingga dari awal sudah direncanakan untuk mendapatkan pendapatan dan 

penghasilan laundry dari: 

 Kebutuhan laundry hotel-hotel lain yang tidak memiliki sarana dan 

prasarana laundry sendiri 
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 Outside Laundry dengan cara membuka outlet di tempat-tempat tertentu 

misalnya di Shopping Mall, daerah kompleks perumahan kelas atas (Elite 

Real Estate) dan Apartment mewah 

 Memenuhi kebutuhan laundry perusahaan pelanggan hotel misalnya 

perkantoran-perkantoran besar yang memberikan fasilitas laundry bagi 

karyawannya 

Catatan: 

 Biasanya Hotel laundry tidak menerima permintaan laundry dari rumah 

sakit karena pertimbangan kesehatan termasuk cleanliness, hygiene dan 

limbah serta citra hotel. 

 

B. Pengertian Laundry Drycleaning 

Arti kata  

Laundry   : Binatu/Pencucian 

Drycleaning  : Pencucian Kering (tanpa air) 

Proses pencucian yang dimaksudkan adalah pencucian yang dilakukan 

terhadap bahan-bahan tekstil dengan menggunakan media utama: air, 

chemical dan mesin cuci. 

Laundry cleaning department adalah suatu usaha berbentuk badan usaha 

yang kegiatan usahanya adalah tugas mencuci bahan pakaian/tekstil dengan 

suatu proses / tehnik dan cara pencucian yang professional dengan tujuan: 

1) Usaha mendapatkan keuntungan 

2) Usaha pencucian berhasil terhadap tekstil yang dicuci. 

Jenis usaha laundry & dryclean: 

1) Commercial laundry. 

Suatu badan usaha per laundry-an yang melayani jasa pelayanan 

pencucian bahan-bahan pakaian dan bertujuan hanya untuk mencari 

keuntungan 

2) Non commercial laundry 

Suatu badan usaha laundry yang melayani jasa pelayanan cucian bahan-

bahan tekstil baik pakaian maupun bahan tekstil lainnya seperti linen dll 

dan bertujuan hanya untuk kebutuhan sendiri (intern). 
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3) Semi commercial laundry 

Badan usaha yang melayani jasa cucian baik bahan pakaian di 

lingkungan sendiri (seragam) serta tekstil dari luar yang bertujuan untuk 

kepentingan sendiri  tapi disisi lain mencari keuntungan.untuk menutupi 

biaya pencucian diri sendiri. Contoh laundry Hotel, dimana mencuci 

linen didalam internal maupun melayani cucian dari luar. 

C. Dasar dan Pengertian Proses Pencucian.     

Pengertian proses pencucian, adalah proses pembersihan suatu benda 

dengan jalan mengeluarkan /melepaskan partikel-partikel kotoran yang 

melekat pada benda tersebut kembali seperti keadana semula. Tujuan dari 

proses pencucian adalah: 

a. Menghilangkan kotoran dan noda yang melekat pada bahan. 

b. Menjaga agar bahan / kain terbebas dari kuman. 

c. Menjaga bahan / kain tetap cemerlang. 

d. Menjaga sifat asli bahan / kain tetap bertahan, misalnya anyaman, 

cahaya dan warna. 

e.  Menjaga agar bahan / kain tidak cepat rusak, oleh bahan kimia, gerakan 

mesin, temperature pencucian dll. 

Untuk melaksanakan proses tersebut maka perlu diketahui factor-faktor: 

a. Jenis kotoran 

b. Jenis bahan cucian 

c. Jenis bahan pencuci 

d. Tata cara atau tehnik dalam proses pencucian: 

 Alat / mesin cuci yang digunakan 

 Air bahan pencuci 

 Temperature dan 

 Waktu. 

D. Jenis-jenis Bahan Cucian 

Klasifikasi tekstil berdasarkan sumber bahan: 

1. Selulosa (Tumbuhan / Nabati) 

a. Alam: biji-bijian : kapas, catton 
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Buah-buahan: kapuk, dril/blacu (semi cotton) 

Batang /kulit kayu: Linen, Kampas, Karung goni 

Daun-daunan : Rayon 

b. Buatan, kupranium (sintesis) viscose 

2. Protein (Hewani) 

a. Alam: Hewan : wool (biri-biri) 

Ulat: Silk (kepompon ulet) 

Kulit: Bau rambut terbakar jika dibakar. 

b. Bahan buatan dari serat-serat protein, yang bahan dasarnya diambil dari 

sumber selulosa: 

Lemak hewan : wool susu 

Tumbuhan (kacang): Vikada 

Ciri-ciri: bau minyak, wool dari domba: kasar dan wool dari biri-biri: 

halus 

3. Thermoplastic. 

Serat-serat sintesis/buatan yang berasal dari sumber minyak bumi (berasal 

dari zat-zat kimiawi) 

Contoh: Polyster, Poly-acrylic dan Asetat 

4. Bahan dari sumber mineral: 

Alam : asbes, Buatan : Fiberglass tekstil (serat gelas) dan Benang logam (dari 

besi). 

Jenis Tekstil yang umum ditemukan di Laundry: 

a. Catton, linen dan rayon 

b. Wool dan silk 

c. Polyster 

d. Poly cotton (campuran thermoplastic+selulosa) 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang jenis bahan dasar dari tekstil biasanya 

dipakai metode mebakar serat/benang tesktil: 

1. Kapas/kapuk: 

Bila benang terbaka akan memberukan bau seperti kertas yang terbakar 

dan meninggalkan abu. 

2. Wool/sutera 
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Bila terbakar menimbulkan bau seperti rambut terbakar dan tidak 

meninggalkan abu tetapi meninggalkan bulatan kecil hitam pada ujung sisi 

benang. 

3. Nylon 

Bila terbakar akan meleleh dan memberikan bau yang khas serta 

meninggalkan bulatan hitam pada ujung benang 

4. Polyester/rayon 

Bila terbakar akan meleleh dan akhirnya meninggalakan bulatan kecil 

berwarna hitam pada ujung benang. 

E. Tugas Laundry Department   

Tugas laundry depertement adalah merawat dan mencuci semua 

perlengkapan-perlengkapan yang terbuat dari bahan-bahan tekstil atau lena 

dihotel dan juga pakaian seragam yang digunakan para pegawai hotel dalam 

melaksanakan tugas ditiap bagian departemen. Laundry adalah usaha dari 

hotel untuk mencari keuntungan dengan cara mencuci pakaian tamu dari 

tamu yang menginap dihotel maupun dari luar, yang dikirimkan ke laundry 

hotel. Dari pengertian tersebut maka tugas dari laundry department yaitu 

mencuci: 

1. Perlengkapan bahan-bahan textil hotel: 

Kain sprei (sheets) sarung bantal (pillow case), selimut (blangkets, handuk 

(towel) kain lap dan pel (mops) dan uniform atau seragam kerja dari para 

pegawai, gordyn dan taplak meja (table cloths) sarbet (napkins) dll. 

2. Pakaian tamu-tamu: baik tamu yang menginap atau pun yang tidak 

menginap. 

F. Pelaksanaan Pekerjaan Laundry 

Laundry departemen harus dapat membedakan bahan-bahan yang akan 

dicuci, yang biasanya terbagi atas dua kelompok besar yaitu: 

1. House laundry 

House laundry adalah pencucian terhadap bahan-bahan kain inventaris hotel 

seperti: 

 Perlengkapan kamar-kamar (rooms linen) 

 Perlengakapan textile restaurant (restaurants linens) dan 
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 Employee uniform (pakaian seragam pegawai) 

Semua bahan tersebut adalah pencucian yang tidak menghasilkan uang 

secara langsung akan tetapi menjadi biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan dan accounting biasanya memasukkan house laundry dalam 

kelompok non revenue producing works selain power mechanical dan 

personnel department dsb. 

2. Guest Laundry dan Valet Service 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pakaian yang berasal dari tamu-

tamu hotel dan membayar ongkos cucian yang secara langsung 

menghasilkan penerimaan uang bagi perusahaan lewat laundry depertment, 

dan accounting memaukkan ke dalam Revenus producing department 

dengan sebutan Minor operating sales. 

Kedua bagian tersebut masuk dalam pekerjaan laundry dep, namun dalam 

pembukuan dipisahkan. 

Latihan Soal 

1. Jelaskan fungsi laundry & drycleaning? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan House Laundry, Guest laundry dan 

valet service.  
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TOPIK 2 

LAUNDRY MACHINE 

Seiring dengan perkembangan / modernisasi industri, maka peralatan/mesin 

laundry pun ikut mengikuti perkembangan tersebut.  Saat ini mesin-mesin laundry 

sudah sangat modern, sebagian darinya dioperasikan dengan sistem komputer, 

atau sistem kerjanya telah terprogram dalam komputer dan segala sesuatunya akan 

bekerja atau berjalan sesuai dengan instruksi yang diminta oleh operatornya, 

sehingga hal ini akan mempermudah tugas para operator laundry. 

Adapun mesin / peralatan laundry tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mesin Cuci Laundry (Washing Machine) . 

Mesin ini biasanya dioperasikan secara otomatis, akan tetapi masih banyak mesin-

mesin lama yang dioperasikan secara manual. Didalam mesin ini akan terjadi 

suatu proses pembasahan dan penyabunan (aksi kimia) dan sekaligus proses 

bantingan yang disebabkan gerak putar dari drum mesin (aksi mekanik). Pada aksi 

mekanik ini pakaian akan diputar bolak-balik seolah olah dibanting dan gerakan 

berputar inipun memungkinkan air akan ikut bergerak menembus serat kain, 

sehingga kotoran akan lepas dari kain yang dicuci.  Mesin cuci ini juga berfungsi 

sebagai mesin pembilas pada saat mencuci pakaian maupun mencuci pada cucian 

lainnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mesin Cuci 
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Mesin ini dilengkapi dengan:  

a. Kran air dingin dan air panas untuk mencuci 

b. Kran steam yang dapat memanaskan cucian 

c. Timer/pengatur waktu 

d. Temperatur/pengatur panas 

e. Level/pengukur tinggi air dalam mesin 

f. Kran pembuangan air 

g. Pintu untuk memasukkan dan mengeluarkan cucian 

h. Kunci pemutar mesin 

i. Kotak untuk memasukkan chemical / bahan pembersih untuk mencuci 

2. Mesin Pemeras (Extractor machine). 

Mesin ini berfungsi sebagai mesin pemeras, pada proses  pemerasan ini pakaian 

akan diputar dengan kecepatan tinggi, sehingga air yang membasahi pakaian akan 

tersedot keluar dan pakaian menjadi lembab.  Jangka waktu proses pemerasan ini 

disesuaikan dengan jenis dan keadaan material yang diperas, makin tebal material 

pakaian tersebut maka waktu pemerasannyapun lebih lama.  Mesin pemeras ada 

yang menjadi satu pada mesin cuci tetapi ada juga yg terpisah dari mesin cuci, 

mesin ini disebut extractor machine.  

Mesin ini dilengkapi dengan : 

a. Saklar ON/OFF untuk menghidupkan dan mematikan mesin 

b. Rem, untuk menghentikan mesin, setelah selesai proses pemerasan 

c. Pintu masuk dan keluarnya cucian 

d. Kran pembuangan air. 

3. Mesin Pengering ( Drying Tumbler ) 

Mesin ini digunakan untuk mengeringkan pakaian yang sudah diperas. Proses 

pengeringan ini dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas kedalam 

drum mesin yang sedang berputar. Udara panas ini biasanya dihasilkan dari 

pembakaran gas, steam (uap panas) atau element electric. Mesin ini dilengkapi 

dengan : 
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Gmbar 2 Mesin Pemeras 

 

a. Kran steam (pemanas cucian) 

b. Temperatur (pengukur panas) 

c. Timer (pengatur waktu) 

d. Pintu masuk dan keluas cucian 

e. Filter Kotoran cucian 

4. Mesin Pelicin (Pressing Machine) 

Mesin pelicin/press terdiri dari bermacam jenis atau fungsi, dan bisa kita bedakan 

sebagai berikut: 

a. Mesin Press Panas (Garment Press): 

1) Setrika biasa (Electric Iron). 

Setrikaan ini menggunakan daya listrik (element) sebagai sumber panasnya, dan 

dioperasikan secara manual (dengan tangan). 

2) Garment Press terdiri dari: 

 Collar & Cuff Press untuk melicinkan kerah dan pergelangan tangan 

kemeja panjang. 
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 Mushroom Garment Press untuk melicinkan bagian dada punggung, 

pundak dan tangan dari pakaian. 

 Utility Garment Press untuk melicinkan celana bagian bawah. 

 Wool press terdiri dari, top pant press, mushroom press dan utility wool 

press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pressing Machine 

3) Hand Iron Steam 

Setrika ini seperti electric iron, tetapi menggunakan steam (uap panas) sebagai 

pemanasnya, seterika ini digerakkan dengan tangan biasa.  Mesin ini dilengkapi 

dengan: 

a. Pengatur panas/temperature 

b. Kran steam 

c. Penyemprot steam/air 

d. Padding dengan covernya 

e. Karet bantalan/alat seterika 

f. Padding untuk lengan 

g. Pedal steam untuk untuk menggemboskan 
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4)  Suxy Q Press / Body Former. 

Mesin yang digunakan untuk membentuk badan dari jas/mesin yang dipakai untuk 

melicinkan jas dan sejenisnya.  Mesin ini dilengkapi dengan: 

a. Clip stainlessteel muka dan belakang 

b. Stick untuk lengan 

c. Kran steam 

d. Pedal untuk mengeluarkan steam dengan angin 

e. Tombol ON/OFF 

f. Tombol otaomatis 

g. Timer 

h. Kayu penjepit 

 

5. Mesin Flat Work Ironer / Mangler. 

Mesin ini sering juga disebut dengan Roller, Ironer dan digunakan  untuk 

mengepress bahan yang berbentuk lembaran, seperti sheet (sprei), pillow case 

(sarung bantal), taplak meja (table cloth), napkin (serbet) dll. 

Mesin ini dilengkapi dengan : 

a. Kran Steam 

b. Temperatur 

c. Pengatur kecepatan 

d. Tombol ON/OFF untuk menghidupkan dan mematikan mesin 

e. Dua pedal untuk merapatkan bantalan 

f. Dua pedal untuk merenggangkan bantalan 

g. Pengaman otomatis 

h. Silinder 

i. Padding 

j. Belt, Sabuk pengikat silinder 

 
6. Mesin Penghilang Noda ( Spooting Board Machine ) 

Mesin ini digunakan untuk menghilangkan noda-noda pada pakaian dengan 

memakai berbagai jenis spot removal. Sistem kerja dari mesin dengan memakai 

steam, penghisap (vacuum) dan angin penyemprot (kompresor). Spoting ini 
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dilakukan sebelum pakaian dicuci, sehingga pada saat dicuci noda sudah tidak ada 

lagi. 

Alat ini dilengkapi dengan : 

a. Hand brush: sikat tangan dengan bahan nilon 

b. Chemical (Obat pembersih noda) 

c. Spatula, seperti pipa untuk merokok terbuat dari gading gajah, 

khusus dipakai sebagai alat pembersih noda pada cucian-cucian 

yang halus seperti wool, sutera dan cucian lain sejenis). 

7. Mesin pemberi tanda (Polimark Macine). 

Mesin ini digunakan untuk memberi tanda (marker) pada semua cucian yang akan 

dicuci agar tidak tertukar antara pemilik yang satu dengan yang lain. 

8. Mesin Dry Cleaning. 

Mesin ini digunakan untuk mencuci pakaian yang mewah, seperti baju pesta atau 

jas dan bahan yang tidak tahan jika dicuci dengan air seperti wool, sutra dan 

bahan lain yang tipis.  Media pencuci dari mesin ini adalah Solvent (Percloro 

Ethyline), solvent dapat dipakai ber(l)ulang-ulang. Jika solvent sudah mulai kotor 

dapat disaring kembali dan digunakan kembali.  

a. Mesin ini dilengkapi dengan : 

a. Washer /pencuci 

b. Extractor/pemeras 

c. Dry tymbler/pengering 

d. Kran steam 

e. Air 

f. Angin 

g. Filter 

h. Button trap : perangkap kancing 

i. Still : alat suling untuk distilasi 

j. Muck coocker : Tempat untuk memasak solvent kotor 

k. Flow line : Pipa-pipa saluran 

l. Tombol otomatic dan manual 

m. Storage tank: tangki solvent 
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9.  Peralatan pendukung dalam operasional laundry department antara lain: 

1) Sink atau bak. 

Tempat pencucian pakaian secara manual (dengan tangan), semua pakaian yang 

tidak dapat dicuci dengan mesin seperti pakaian dalam wanita yang sangat 

sensitif, akan dicuci dengan cara manual. Begitu juga kerah pakaian yang sangat 

kotor akan disikat 

diatas sink. 

2) Trolley atau wagon 

Adalah kereta dorong yang berbentuk segi empat dengan menggunakan roda. 

Trolley ini digunakan untuk menempatkan sementara cucian yang akan diproses, 

dan untuk mengantar cucian yang telah selesai diproses. Trolley terbuat dari bahan 

sbb : 

a. Kanfas, yaitu digunakan untuk menaruh sementara cucian yang yang sudah 

dicuci (bersih). 

b. Fibre glass, biasanya digunakan untuk menaruh cucian yang kotor dan basah, 

disamping itu juga bisa digunakan untuk menaruh cucian yang akan dicuci ulang 

karena masih ada noda (kotoran). 

c. Stainless steel, biasanya digunakan untuk menggantung pakaian yang sudah 

selesai diproses (bersih), dan untuk mengantar pakaiantamu yang sudah rapih 

untuk dikirim kekamar. 

3)  Brush 

Sikat yang digunakan untuk menyikat kerah pakaian yang sangat kotor maupun 

noda-noda yang lain dengan cara menyikat satu arah  dan diberi sedikit bahan 

pembersih (detergent) untuk memudahkan penghilangan noda. 

4)  Spatula 

Alat seperti kape yang digunakan untuk membersihkan noda-noda pada pakaian, 

alat ini terbuat dari stainless steel atau gading gajah ukuran 2cm x 10cm. 

5) Pail (ember) 

Alat ini digunakan untuk memisah-misahkan cucian (pakaian) yang telah diberi 

tanda (marking), dengan tujuan untuk mengklasifikasikan cucian (pakaian) 

berdasarkan warna, jenis serat (bahan) dan proses pencuciannya, disamping itu 

pail juga digunakan untuk menaruh cucian yang tingkat kotorannya sangat berat. 
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6)  Washing Net 

Jala (net) yang digunakan untuk membungkus pakaian yang sangat sensitife 

seperti sutera, dasi dan lain-lain, terutama pakaian yang akan dicuci dengan cara 

dry cleaning, agar pakaian tersebut tidak rusak dikarenakan aksi mekanik 

(bantingan) dari mesin. 

7) Table Linen ( Meja Linen) 

Biasanya table linen/meja linen ini ditempatkan didepan mesin flat work ironer 

dan digunakan untuk menempatkan linen-linen yang bersih yang akan dipress 

maupun linen-linen bersih yang sudah rapih. 

8) Measuring (C)cup 

Measuring cup atau gayung pengukur digunakan untuk menakar bahan pembersih 

yang akan digunakan dalam proses pencucian. 

9) Checker (R)rack / table 

Rak atau meja checker untuk memilah-milah dan merapihkan pakaian yang sudah 

diproses. 

10) Cabinet 

Lemari yang digunakan untuk menyimpan sementara pakaian yang sudah rapih 

dan bersih, tetapi masih ada masalah yang harus diselesaikan. 

 

Latihan Soal. 

1. Sebutkan peralatan yang dipakai dalam proses pencucian? 

2. Sebutkan minimal 3 peralatan pendukung pada proses pencucian? 
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TOPIK 3 

LAUNDRY CHEMICAL 

Untuk membahas laundry chemical perlu di diketahui tentang kotoran dan 

noda pakaian.   

A.  Macam-Macam/Jenis Pengotor yang perlu diketahui adalah: 

Kotoran akan melekat pada pakaian yang berasal dari berbagai sumber, 

dengan demikian akan berbeda pula daya lekat dari masing-masing pengotor. 

Daya lekat dari pengotor ini dibedakan antara adanya ikatan kimia dan ikatan fisik 

antara pengotor dan pakain. Pengotor (soiled) dikelompokkan dalam 2 (dua) 

golongan yakni kotoran (dirt) dan Noda (stain). 

1. Kotoran (Dirt): 

Jenis pengotor yang memiliki ikatan fisik lebih besar dari pada ikatan kimia 

terhadap bahan cucian. Untuk menghilangkannya lebih banyak diperlukan gaya 

mekanis 

(tidak digunakan bahan-bahan kimia atau dapat juga digunakan bahan-bahan 

lunak). Yang termasuk dalam kotoran/dirt, adalah: 

a. Kotoran yang larut dalam air, seperti: 

 Gula 

 Garam 

 Sari buah, dll 

b. Kotoran yang dapat dibersihkan dengan sabun/deterjen, seperti; 

 Lemak hewan 

 Tanah 

 Akan lebih mudah terjadi pada temperature tinggi adanya gaya 

mekanis dan juga bahan kimia alkali. 

c. Kotoran yang harus diemulsikan, seperti; 

 Minyak bumi 

 Gemuk 

Untuk pengotor jenis ini harus memakai bahan kimia yang memiliki 

kekuatan tegangan permukaan (Detergent). Bahan yang digunakan 
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adalah Surfactant, yakni zat kimia untuk menyatukan dua buah zat 

yang tidak bisa bersatu. Emulsi adalah penyatuan dua zat yang tidak 

bisa bersatu. 

d.  Kotoran yang mudah dibersihkan dengan bantuan tenaga mekanis 

 Debu 

 Duri 433 

 Sebuk gergaji 

Kotoran jenis ini cukup ditepuk-tepuk dibersihkan dengan menggunakan 

tangan. 

2. Noda (Stain) 

Yaitu jenis pengotor yang dimiliki ikatan kimia lebih besar dari pada ikatan fisik 

terhadap bahan cucian. Untuk menghilangkannya digunakan dengan bantuan 

reaksi kimia lain dengan menggunakan zat-zat kimia yang berfungsi 

OKSIDATOR (melepaskan dua zat kimia yang melekat kuat sekali). 

Contoh: 

a. Tinta 

b. Kopi 

c. Darah 

3. Tingkatan Pengotoran: 

1. Light Soiled (ringan) 

Contoh; Top sheet, Hand towel 

2. Medium soiled (sedang) 

Contoh; sarung bantal, bath towel, second sheet dan face towel 

3.  Heavy Soiled (berat) 

Contoh; table cloth, napkin, uniform for cook and engineering, 

blanket, Bath Mat. 

B. Jenis-jenis Bahan Cucian 

Dengan semakin majunya teknologi untuk jenis bahan  pakaian, semakin 

banyak pula jenis pakaian, perbedaan tersebut karena bahan dasar maupun cara 

pembuatannya. Perbedaan bahan dasar menyebabkan perbedaan pada sifat dari 

masingmasing  serat, baik sifat fisik maupun sifat kimianya.   
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Dengan mengetahui jenis textile, kita dapat: 

1. Menjaga sifat asli bahan yang berkaitan dengan; 

a. Proses : LAUNDRY/ Dry cleaning 

b. Dosis : Chemical 

c. Price : Harga 

2. Menghindari Claim tamu 

1) Klasifikasi Texstil Berdasarkan Sumber Bahan 

1. Bahan dari Selulosa (Tumbuhan/Nabati) 

a. Alam 

  Biji : kapas, Cotton 

  Buah : Kapuk, Dril/Blacu (semi cotton) 

  Batang : Linen, Kapas, Karung goni 

  Daun : Rayon 

b. Buatan, Kupranium (sisntesis) Viscosa 

2. Bahan dari Protein (hewani) 

a. Alam 

  Wool (biri-biri) 

  Silk (kepompong Ulet) 

  Kulit Kambing, Kuda, Lisang, Singa laut, Beruang, 

 Kelinci 

 Ciri-cirinya: bau rambut terbakar jika terbakar 

b. Buatan 

Serat-serat protein yang bahan dasarnya diambil dari sumber 

selulosa Bahan protein buatan ini dapat dibagi menjadi: Wool susu, 

berasal dari lemak hewan Vikada, berasal dari protein tumbuhan, 

misalnya kacang.  Ciri-cirinya: 

Bau minyak Ciri-cirinya: 
  Bau minyak 

  Wool dari domba : kasar 

 Wool dari biri-biri: halus 

3. Thermoplastic 
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Serat-serat sintetis/buatan yang berasal dari sumber minyak bumi (buatan yang 

berasal dari zat kimia) 

Contoh: 

a. Polyster 

b. Polyacrylic 

c. Asetat 

4. Mineral. 

Berasal dari sumber-sumber mineral, seperti: 

a. Alam: asbes 

b. Buatan: Fiberglass texstile (serat gelas) 

c. Benang logam (dari besi) 

2) Jenis texstil yang umum ditemukan di laundry; 

1. Cotton, linen, Rayon 

2. Wool, silk 
3. Polyester 
4. Campuran thermoplastic and alam (selulosa) yakni; Poly cotton, misalnya 

untuk sheet. 

Keuntungan dari polyester-cotton: 

1. Penampilan dan kehalusan dari serat praktis tidak berubah setelah 

pencucian beberapa kali 

2. Seratnya tidak mudah mengkerut, luntur/kehilangan warna 

3. Bagian yang kusut dengan mudah dapat dihilangkan 

4. Bahan yang berwarna relatif lebih baik perekat zat warnanya 

5. Penyerapan air relatif lebih rendah. 

C. Cara mengetahui jenis bahan dasar dan texstil 

Dalam hal ini dipakai metode membakar serat texstil yang bersangkutan 

1. Yang berasal dari kapas kapuk 

Bila benang terbakar api atau seterika, memberikan bau seperti kertas 

terbakar dan meninggalkan abu. 

2. Polister/rayon 

Bila benang terbakan oleh api, akan meleleh yang pada akhirnya 

meninggalkan bulatan kecil berwarna hitam ujung benang tersebut. 
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3. Wool/Sutera 

Bila benang terbakar oleh api, akan memberikan bau seperti kertas 

terbakar, tidak meninggalkan abu tetapi meninggalkan bulatan kecil 

hitam pada ujung sisi benang 

4. Nylon 

Bila terbakar api, akan meleleh dan memberikan bau yang khas serta 

meninggalkan bulatan hitam pada ujung benang. 

 

D. Sifat-sifat Bahan Cucian 

Tabel 3.1 Sifat Bahan Pencuci 

Jenis Textil Maximum Temperatur Bleaching Efec samping 
Wool 40 - - 
Sutera 30 - - 
Katun berwarna 
putih 

Tergantung 
dari Zat warna  
kain bersangkutan 90 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 
Sintesis: 
Putih 
Berwarna 
Halus  

 
60 
60 
40 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

Polyester Cotton 60 + - 
Catatan: 
+ Menyatakan tahan terhadap efek asam 
- Menyatakan tidak tahan terhadap efek asam 

 

E. Jenis-Jenis Bahan Pembersih 

Macam-macam bahan pencucian pada proses pencucian 

1. Air; Sebagai bahan utama 

Sumber air: 

a. Air hujan 

Butiran air ini akan menyerap gas dan berbagai partikel dari udara tergantung 

pada keadaan udara tempat ia jatuh, partikel-pertikel tersebut antara lain; 

 CO2 

 Garam-garam amoniak 

 Nitrat 

 Clorida 
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b. Air sungai 

Ketersediaan air tergantung dari musim,dan type dari daerah yang dilalui 

lingkungan sekitar sungai, apakah lingkungan tersebut bersih atau 

lingkungan yang dilalui daerah pegunungan yang bersih sehingga kualitas 

air akan tergantung dari lingkungan yang dilaluinya. 

c. Air berasal dari mata air 

Tergantung dari daerah yang dilalui sebelum muncul kepermukaan bumi, 

kadang-kadang banyak mengandung gas CO2 yang berasal dari garam-

garam kalsium dan magnesium karbonat. Apakah air tersebut mempunyai 

kesadahan (mengandung kapur/sirih yang cukup tinggi) atau memiliki PH 

yang normal. 

d. Air Sumur 

Komposisinya hamper sama dengan air yang berasal dari mata air, air 

sumur juga tergantung dari lapisan tanah yang ada pada daerah yang 

dilaluinya. 

e. Air ledeng 

Berasal dari berbagai sumber, melalui tahap proses penyulingan, maka 

diperoleh air yang memiliki kwalitas yang baik. 

Syarat-Syarat Air Yang Baik Untuk Laundry 

a. Soft/lunak kadar kapurnya rendah 

b. Clear/jernih dan odor free (bebas dari bau) 

c. Neutral dengan Ph (Powet Hidrogen) = 7 

d. Free of Iron (0,032 mg/1) - logam putih keperakperakan (mirip besi tapi 

tidak magnetis). 

Untuk mengetahui kwalitas dari air yang akan digunakan untuk laundry biasanya 

dilakukan analisa melalui uji laboratorium yang meliputi; 

a. Kesadahan 

Untuk mengetahui banyaknya zat yang terkandung di dalam air. 

b. PH 

Logaritma dari jumlah ion-ion yang menyatakan kondisi air yang 

bersangkutan 

PH>7 : Basa 
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PH<7 : Asam 

PH=7 : Netral 

c. Alkalinities 

Berapa persen alkali (kimia sabun yang terkandung di dalam air, tujuannya 

agar tidak terjadi kelebihan dosis sehubungan dengan penggunaan alkali 

sebagai chemical. 

2. Detergent 

Adalah suatu kimia yang dapat menurunkan/menghilangkan pengotor yang 

memiliki ikatan dengan pakaian. Kumpulan zat kimia yang dipakai dalam proses 

pencucian. 

3. Alkali (sabun) 

Digunakan untuk mencuci pada cucian yang tingkat pengotorannya sangat berat, 

zat kimia yang dibuat secara khusus.  Beberapa penyebab pengotoran pada cucian 

putih dapat disebabkan dari berbagai sumber: 

a. Warna kekuning-kuningan/kecoklat-coklatan disebabkan kandungan ion-

ion besi (kadar besi) yang terlalu tinggi dalam air pencucian. 

b. Warna kuning muda juga dapat disebabkan kelebihan alkali yang masih 

tertinggal setelah pembilasan, hal ini disebabkan kurang sempurnanya 

pembilasan atau tingginya alkalitas air pencuci. 

c. Warna keabu-abuan dapat ditimbulkan oleh; 

a) Tingginya kesadahan air pencuci 

b) Berlebihnya beban dari mesin cuci 

c) Detergent yang diberikan dibawah dosis yang seharusnya 

d) Pembilasan yang kurang sempurna. 

Zat-Zat Kimia Yang Terkandung Dalam Detergent 

a. Surfactant 

Salah satu zat kimia aktif penurun tegangan permukaan sistem, fungsinya; 

1)   Sebagai Elmusifiying Power; menyatukan 2 buah zat yang tidak bisa 

bercampur 

2)   Sebagai wetting power; daya membasahi pakaian 
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3)   Sebagai alat untuk mensuspensikan; merandam/mencegah jangan sampai 

kotoran melekat kembali ke pakaian. 

b. Alkali Builder 

Zat pembentuk alkali. Manfaat dari penambahan alkali builder: 

1)   Membuat suasana pencucian pada Ph>7 (basa), karena pada suasana 

basa, lemak akan lebih mudah disabuni/diemulsikan 

2)   Dapat menetralisir pengotor-pengotor yang bersifat asam 

3)   Akan mengurangi pemakaian dari surfactant 

4)   Sequestran/Water Softener 

  Zat-zat kimia tambahan yang tidak mutlak ada. 

Jenis-jenis additive yang dipergunakan dalam detergent 

a. OBA : Optical Brightener Additive (zat pencemerlang), zat kimia yang dapat 

diserap/melekat pada pakaian, jika terkena pantulan sinar ultra violet matahari 

akan bersinar. 

b. Anti Corrosion Agent Additive (zat pencegah karat), mencegah karat pada 

mesin-mesin dan cucian (retsluiting/kancing) 

c. ARA : Anti Redeposit ion Agent/Additive, fungsinya sama dengan surfactant 

yang berfungsi sebagai suspensium 

d. ENZYME ADDITIVE: mampu menhancurkan kotorankotoran yang 

mengandung protein, misalnya; darah 

e. BLEACH : Zat kimia pemutih, digunakan khusus untuk pakaian yang 

berwarna putih, contoh: bayclean. 

f. SOUR : Zat kimia yang berfungsi untuk menetralisir sisasisa kimia dari akali, 

detergent, bleach.  

g. FABRIC/Textile Softener : Zat kimia pelembut cucian. 

h. STARCH : Zat kimia yang digunakan untuk membuat cucian jadi lebih kaku, 

misalnya: kanji.  

i. ALKALI/SABUN: Bahan/zat kimia yang memiliki zat pembasmi kuman 

pada cucian.   

j. DETERGENT : bahan pembersih/kimia yang digunakan untuk membersihkan 

cucian namun tidak memiliki zat pembasmi kuman. 
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Latihan Soal. 

1. Sebutkan tingkatan kekotoran yang ditemukan dalam proses pencucian? 

2. Jelaskan jenis-jenis addticive yang dipergunakan dalam detergent? 
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TOPIK 4 

CLEANING PROCEDURE 

A. Linen Laundry Operation Flow Chart 

Gambar.4.1. Linen Laundry Operation Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Collecting/Pengumpulan linen kotor 

Prosedur pengumpulan itu sendiri akan sangat tergantung kepada tipe 

jumlahnya. Beberapa contoh dasar adalah sebagai berikut: 

a. Restaurant semua serbet yang sama warnanya dan taplak meja dapat 

dikumpulkan menjadi satu. Di dalam operasi restaurant sangat penting 

untuk tidak mengikut sertakan sisa-sisa makanan yang ada di meja atau 

bekas sekaan asbak dengan table napkin, karena akan berpengaruh pada 

tingkat pengotoran dari masing masing napkin. Sehingga didalam 

penanganannya akan berbeda tergantung dari tingkat pengotoran tadi. 



 
 

25 
 

b. Klinik-klinik, rumah sakit-rumah sakit, pada umumnya linen-linen yang 

bekas dipakai oleh pasien yang mudah menularkan penyakit harus 

dikumpulkan secara terpisah dari keseluruhan linen. Ini penting agar 

bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang menempel pada linen-linen dari 

rumah sakit tidak menular pada linen-linen lain, seperti dari restaurant.  

c. Hotel-hotel/motel-motel barang-barang hotel/motel dapat digolongkan ke 

dalam pengotoran biasa dan pengotoran berat oleh petugas kamar. 

Tergantung dari jenis linen tersebut dipergunakan untuk apa. 

2. Transporting of Soiled Linen 

Pada saat pengangkutan cucian kotor, cucian diterima dibagian penyortiran 

dengan berbagai cara: 

a. Diangkut dengan menggunakan trolley/kereta dorong yang terbuat dari 

besi, plastik anyaman kawat, fiber glass kayu dll. 

b. Diangkut dengan menggunakan keranjang terbuat dari plastic rotan atau 

bambu. 

c. Diangkut dengan menggunakan tas atau bahan pembungkus lainnya. Ingat! 

harus hati-hati untuk mencegah terjadinya pengotoran lebih berat atau 

kerusakan pada bahan, misalnya jangan diseret, atau ditarik dengan 

kereta/trolley. Untuk menjaga 

d. kesehatan /hygiene jangan memakai trolley yang sama untuk membawa 

bahan yang bersih atau yang kotor. 

3. Sorting Soiled Linen /Clasifying 

Penyortiran bahan kotor perlu dilakukan untuk menjamin efisiensi 

waktu di laundry. Penyortiran memberikan beberapa keuntungan 

yaitu : 

a. Hemat waktu. 

Proses pencucian dilakukan sesuai dengan jenis bahan dan disesuaikan 

dengan kondisi pengotorannya. Misalnya bahan 100% catton memerlukan 

pemerasan yang lebih lama dari pada bahan polyester cotton. 
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b. Hemat chemical 

Perbedaan tingkat pengotoran memerlukan kombinasi dan jumlah 

chemical yang berbeda dan tentunya memerlukan penanganan yang 

berbeda pula. 

c. Produk yang maximum 

Tanpa penyortiran proses pencucian harus disiapkan untuk bahan yang 

tingkat pengotorannya maximum, yang mana dapat menurunkan hasil 

produksi. Hendaknya bahan disortir menurut kotoran dan jenis bahan. 

Pengklasifikasian Kotoran 

Bahan dari P/C (polyester/catton) hendaknya dipisahkan ke dalam golongan yang 

tingkat pengotorannya berat dan golongan yang tingkat pengotorannya sedang 

untuk diproses dengan chemical yang sesuai dan untuk mencapai efisiensi yang 

maximal. Tanpa penyortiran bahan yang tingkat pengotorannya berat sering masih 

kurang bersih, sedang yang tingkat pengotorannya biasa akan kelebihan proses, 

untuk itu didalam proses pencuciannya harus dipisahkan. 

Pengklasifikasian Bahan 

Bahan katun (terry cloths, towel dll) dapat dicuci bersama-sama karena daya serap 

kain katun membutuhkan waktu pemerasan dan pengeringan lebih lama. Bahan 

P/C (polyester/catton) memerlukan waktu pemerasan dan pengeringan lebih 

singkat. Bahan yang berwarna harus dipisahkan dari bahan yang putih untuk 

mencegah kelunturan bagi bahan yang putih. Bahan yang tenunanya halus seperti 

blanket, badspred dan sejenisnya, harus dicuci di dalam mesin yang airnya tinggi 

untuk menjamin usia bahan bisa maximum. Pada umumnya laundry-laundry 

mengklasifikasikan bahan untuk dicuci sebagai berikut: 

a. Pencucian umum : sheet/slips/towel 

b. Pencucian berat : terkena darah, bumbu dan kotoran sisa makanan 

c. Pencucian bahan halus : blanket, bad sheet, baju pribadi dsb 

d. Pencucian khusus bad pad 

Bahan yang mudah rusak sejenis kain perban dab lain-lain, waktu dicuci 

dianjurkan memakai net (jaring/jala). 
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4. Washing/Extracting 

Mesin-mesin laundry ada berbagai macam bentuk dan ukurannya, juga 

mempunyai berbagai fungsi otomatisnya, ada beberapa yang diprogram secara 

lengkap yang lain hanya satu formula seperti halnya mesin-mesin yang dipakai 

dirumah. Berikut ini ikhtisar ringkas mengenai siklus proses pencucian dengan 

urutan yang biasa dipakai 

dalam mesin cuci secara normal. 

a. Flush- semburan/pembasahan-banyak sekali dipakai 

b. Break-Pre-wash penghancuran kotoran sebelum pencucian untuk 

pengotoran berat 

c. Wash-suds-pencucian-penyabunan-selalu ada 

d. Bleach-pengelantangan-kadang-kadang dipakai 

e. Rinse-pembilasan-selalu ada 

f. Sour/condition-final rinse-pengasaman-penetralan-selalu ada 

g. Extract-pemerasan-selalu ada 

h. Immediate extract-pemerasan cepat-pakai kadangkadang/ pada beberapa 

proses. 

5. Drying, Ironing, Pressing 

Pengeringan di laundry akan berkurang dari 15-45 kg, kapasitas berat kering, 

biasanya menggunakan pemanas gas tetapi kadang memakai pemanas steam atau 

listrik. Drying tumbler adalah bagian yang penting dalam operation laundry, 

semua pekerjaan diproses melalui pengering dan dilakukan secara cepat dan 

efisien. Kawat 

kasa pada mesin pengering harus dibersihkan setiap hari untuk mendapatkan hasil 

pengeringan yang maksimal. Jika pengering lambat atau hangus disebabkan oleh 

sistem pemanas yang tidak benar atau kesalahan kontrol thermostatis. Di 

beberapa laundry menggunakan setrikaan dengan ukuran yang besar dan otomatis 

biasanya electric tapi ada juga yang memakai gas atau steam, dibeberapa laundry 

juga mempunyai mesin press untuk uniform.  
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6. Folding 

Setelah bahan dikeringakan dan disetrika bahan dilipat, pelipatan dapat dilakukan 

dengan tangan atau mesin otomatis, namun di laundry yang kecil masih 

menggunakan tangan. Jika bahan masih kotor pelipatan jangan diteruskan, 

simpanlah disamping untuk dicuci kembali, ini sangat penting dilakukan di 

laundry, sebab dapat 

menyullitkan petugas bagian lain misalnya waktu bagian pasang sprei atau taplak 

meja, mereka akan complain ke atasannya. Ini adalah suatu problem yang sangat 

besar. 3 sampai 5 % yang dikembalikan adalah ukuran yang sehat, kalau jumlah 

lebih besar sistem perlu diperbaiki atau kalau terlalu rendah atau tidak sama sekali 

kemungkinan over proses yang dapat menyebabkan bahan rusak. 

7. Stocking/Storage 

Setelah bahan dilipat biasanya disimpan digudang tersendiri untuk dipakai hari 

berikutnya. Bahan yang dipress secara permanen sebaiknya disimpan dalam 

keadaan terlipat paling sedikit satu malam sehingga tidak akan kusut bila 

digunakan. Penyimpanan ini tidak perlu untuk bahan seperti terry cloth. Disini 

adalah tempat yang paling bagus untuk mengetahui standar pekerjaan secara 

umum, sebagai contoh tumpukan sheet akan terlihat bervariasi tergantung dari 

lamanya dan dari apa bahan dibuat. 

8. Using Clean Linen 

Pemakaian linen yang bersih adalah mutlak, sehingga sangat penting diadakan 

pengarahan atau latihan dalam membatasi kemungkinan penyalahgunaan 

bahan/linen misalnya taplak meja atau napkin tidak boleh dipakai untuk lap meja 

atau asbak, atau 

bahkan handuk dipakai untuk membersihkan barang-barang dikamar seperti 

bathtub, wash basin dan lain-lain. 
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B. Guest Laundry Flow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Pengumpulan 

a. Untuk memastikan kondisi pakaian tamu, periksalah terlebih dahulu secara 

teliti pada pakaian yang akan dicuci 

b. Hitung jumlah pakaian 

c. Tulis nomor kamar 

d. Tulis nama tamu 

e. Masukan ke dalam laundry bag 

f. Konfirmasi dengan tamu, dan tamu diminta untuk menanda tangani 

lauindry list. 

2. Transportasi : 

a. Membawa pakaian dengan tangan : 

1) Hindari membawa pakaian terlalu berlebihan. 

2) Hindari tercecer. 

3) Masukan pakaian kedalam laundry bag 

b. Membawa dengan trolly 

1) Jangan melebihi muatan. 

2) Jangan menggunakan kantong laundry yang rusak. 

3. Penyeleksian & memberi tanda ( Sortir ) 

a. Jenis kotoran/tingkat kotoran 

Pengumpulan Transportasi Sortiran Pencucian 

Pelipatan 

Pengepakan 

Finishing 

Pengeringan 

Pengepresan 

Pemerasan 

Pembukuan Billing Pengiriman 
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Jenis/tingkat pengotoran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) ringan 

2) sedang 

3) berat 

b. Jenis bahan / kain 

1) bahan dasar kain 

2) warna 

3) Proses akhir 

c. Memberi tanda seragam/Uniform Karyawan 

1) Sebuah kode biasanya menunjukkan departemen dan posisi/jabatan, 

contohnya: GM, EAM dan kemudian departemennya: 

 FO 1 untuk manager Front Office 

 FO 2 untuk asisten manager Front Office 

 Untuk tingkat staff, kode didasarkan pada nama pegawai yang 

diperoleh dari daftar nama-nama pegawai. 

2) Beri tanda pada bagian yang tidak terlihat, seperti di bagian dalam 

kerah, atau bagian bawah dalam baju dan lain-lain. 

3) Jika tidak dapat menandai pada bagian dalam kerah, gunakan penjepit 

untuk menahan tanda pada lubang kancing atau tempat ikat pinggang. 

d. Memberi tanda pakaian tamu 

1) Nomor-nomor dan kode-kode yang digunakan: 

 Minggu :   MG 

 Senin :   SN 

 Selasa :   SL 

 Rabu :    RB 

 Kamis :   KM 

 Jum’at :   JT 

 Sabtu :   ST 
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Gambar. Mesin untuk memberi tanda pada cucian 

 

2) Kode penomoran dimulai dari nomor 101 sampai 140 kemudian 

dilanjutkan ke nomor 210 hingga 240, dan seterusnya. 

   Nomor pertama pada kode adalah kelompok jenis pencucian, 

nomor kedua adalah nomor pencucian. 

  Tanda pada pakaian tamu harus sesuai dengan daftar permintaan 

pencucian. 

   Lepaskan semua tanda lama yang ada pada pakaian tamu. 

   Jika tanda tidak dapat dipasang pada bahan pakaian, gunakan 

penjepit / peniti atau stapler untuk member tanda baru. 

   Penandaan dengan penjepit atau stapler harus berhati hati supaya 

tidak merusak pakaian, seperti lubang kancing, dll. 

   Pada saat menggunakan mesin untuk menandai, pastikan pakaian 

tidak akan rusak. Jika perlu lakukan pada bagian pakaian yang 

terlihat. 

   Jika anda ragu pakaian/bahan akan rusak, gunakan  penjepit / 

peniti atau stapler. 

e. Menggunakan mesin untuk menandai 

1) Siapkan mesin untuk menandai 

2) Periksa setiap komponen 

 nomor kode 



32 
 

 pita 

 bahan pembersih 

 cara menggunakan. 

3) Hubungkan ke sumber listrik, sesuai dengan tegangannya. 

4) Hidupkan dan panaskan mesin. 

5) Letakkan bagian pakaian yang akan diberi tanda dan tekan 

pegangannya ke bawah untuk membuat nomor kode. 

f. Proses pencucian : 

1) Laundry 

2) Dry cleaning 

g. Konfirmasi 

4. Pencucian 

a. Kapasitas yang dianjurkan : 

1) Kotoran ringan 

2) Kotoran sedang 

3) Kotoran berat 

4) Kotoran extra berat. 

b. Step-Step/Langkah-langkah proses pencucian : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Step by step Proses Pencucian di Laundry 

 

  Flush 
Brea Suds Bleach 

Rinse Intermediate  
Extract 

Final Rinse 

Final Extract 

  Shake 
out 
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5. Pemerasan 

a. Optimum dari pengeringan : 

1) Jenis kain / material 

2) Efesiensi pengeringan 

3) Proses akhir 

b. Kecepatan pemerasan : 

1) Low speed : < 300 RPM 

2) Medium speed : 300 – 400 RPM 

3) Hight speed : 700 – 900 RPM 

c. Hindari pemerasan yang berlebihan, karena akan mengakibatkan 

kerusakan serat kain, dan hati-hati dengan jenis kain yang sensitif. 

6. Proses akhir 

a. Pengeringan : 

1) Jangan terlalu kering. 

2) Pisahkan secepatnya pakaian yang mudah kusut. 

3) Bersihkan saringan debu pada mesin pengering setiap saat. 

4) Dianjurkan untuk selalu memakai proses cooling down. 

b. Pengepresan : 

1) Garmen press 

2) Wool Press 

3) Hand ironer 

7. Finishing & pengepakan 

 Evaluasi hasil cucian. 

 Penyempurnaan pressing 

 Pelipatan menggunakan mesin pelipat otomatis. 

 Pelipatan secara manual 

 Konfirmasi 

8. Pembukuan 

a. Pakaian dicatat data guest laundry book. 

b. Catat jenis pakaian, proses pencucian, harga, nama tamu, nomor kamar. 
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9. Pengiriman 

a. Gunakan kantong / trolly valet 

1) Jaga kebersihan 

2) Bersih dan sehat 

3) Jangan membawa pakaian berlebihan 

4) Pakaian yang pakai hanger, digantung 

a. Jangan meninggalkan pakaian tamu tanpa diawasi. 

b. Minta bantuan petugas Housekeeping untuk kamar yang tamunya keluar. 

c. Tanda tangan tamu atau petugas Housekeeping. 

d. Catat kamar yang tidak bisa dimasuki ( DD / DL ) 

10. Billing 

a. Buat kwitansi untuk cucian yang sudah diselesaikan. 

b. Kwitansi dikirim ke FO cashier untuk tamu yang menginap. 

c. Kwitansi dikirim langsung ke konsumen untuk dimintakan pembayaran. 

Latihan Soal. 

1. Jelaskan proses pengklasifikasian bahan cucian? 

2. Gambarkan langkah-langkah dalam proses pencucian? 
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TOPIK 5 

LAUNDERING SYSTEM 

 

Proses mencuci dengan air ada 2 macam yaitu dengan menggunakan 

tangan  (Hand Wash) dan dengan mesin  (Machine for Washing).  Operasional di 

hotel sangatlah banyak pencuciannya, sperti sprei, sarung bantal juga pakaian 

seragam dan bahkan pakaian tamu, dan jika dilakukan dengan tangan (by hand) 

tidak akan dapat diharapkan hasil yang memuaskan dan cepat.  

Sedangkan dengan mesin dapat dikerjakan sekaligus dan dapat dilakukan 

dalam waktu yang singkat sesuai dengan kebutuhan.  Terkadang karena tidak ada 

waktu untuk menghitung “pierce to pierce” maka terpaksa dilakukan 

perhitungannya melalui timbangan, yang diperhitungkan melalui beratnya dengan 

kilogram atau dengan pond.  Karena jumlahnya yang sangat banyak serta setiap 

potong yang berbeda-beda bahan dan fungsinya, maka perlu dilakukan 

penggolongan berdasarkan keadaan bahan, warnanya dan keadaan kotornya. 

Di banyak hotel umumnya menggunakan linen yang berwarna putih, 

namun ada juga beberapa hotel menggunakan linen yang berwarna.  Sudah 

banyak linen linen-linen yang memenuhi syarat perwarnaan yang dapat digunakan 

diberbagai hotel dan perawatannya hingga ke pencuciannya juga mudah dan tidak 

merepotkan atau menambah biaya atau perongkosan pencucian. Linen jenis ini 

biasanya tergolong dengan anyaman yang kuat dari serat benang atau linen dan 

juga ada terbuat dari campuran nylon (synthetics) dengan serat alam seperti katun 

atau linen.  

Para ahli perhotelan (laundry) berkerja sama dengan pertextilan telah dapat 

suatu kesimpulan bahwa umum dari suatu linen dapat diukur dari beberapa kali 

linen tersebut digunakan dan dicuci, karena pada waktu kedua keadaan itulah 

kekuatan linen-linen menjalani bebannya sehingga daya kekuatannya dari segi 

daya tarik, daya bengkok atau melengkung, daya kembalinya ke keadaan semula, 

semuanya menjalani percobaan sekaligus.  

Berikut ini statistic umur dari linen-linen menurut tabel sebagai berikut: 

a. Sheets    : 250 kali dipakai dan dicuci. 

b. Pillow-cases   : 150 kali dipakai dan dicuci. 
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c. Face towel/hand towels  : 150 kali dipakai dan dicuci. 

d. Bath towels   : 150 kali dipakai dan dicuci.   

e. Wash-cloths   : 25 kali dipakai  dan dicuci. 

f. Napkins    : 100 kali dipakai dan dicuci. 

g. Kitchen-towels   : 25 kali dipakai dan dicuci. 

h. Aprons     : 50 kali dipakai dan dicuci. 

i. Table cloth   : 100 kali dipakai dan dicuci. 

Betspread, blangket dan lain-lain tidak dibuat statistics, karena pencuciannya tidak 

regular dan hanya sesekali, misalnya bedspread ada kalanya sekali tiga hari 

bahkan seminggu sekali. Demikian halnya dengan blangkets, walaupun terbuat 

dari wool atau katun atau campuran kedua bahan terebut, tidaklah regular 

dilakukan pencuciannya.  Blangkets sering hanya dikeringkan dan dijemurkan 

saja penggunaannya, blangket tidak langsung mengenai badan si pemakai dan 

sama halnya dengan spreads, pada waktu tidur hendak dipakai maka bedspreadnya 

dibuka.  Hanya bahan-bahan dalam tabel diatas, yang setiap hari langsung 

mengenai badan sipemakai. 

 Bahan-bahan tersebut biasanya ditemukan noda dan juga kotoran lainnya 

yang melekat dari badan si pemakai. Namun demikian bukan berarti bahwa 

pencuciannya dapat dilakukan sebagaimana biasa saja dan tugas daripada laundry 

adalah merawat agar semua linen-linen tersebut dalam keadaan bersih dan steril 

dan supaya terjaga daya tahanya. Selain dari segi pencucian dilaundry, daya tahan 

linen juga tergantung si pemakai, juga pengurusnya (room boy) dan akhirnya pada 

si pencuci. Pertanggung-jawaban daya tahan linen tidak dapat dibebankan hanya 

pada bagian pencuciannya atau laundry, akan tetapi semua yang terkait dalam 

penggunaannya harus terlibat. 

 Laundry hanya salah satu bagian yang ikut bertanggung-jawab akan daya 

tahan khususnya untuk menjaga daya tahan linen pada saat proses pencucian, 

yaitu dilakukan dengan baik, bersih  dan menarik. Untuk itu laundry harus tahu 

dengan benar cara mencucinya supaya bahan tidak rusak dari segi penampilan, 

konstruksi dan pewarnaan.  Untuk dapat melakukan tugas ini dengan sebaiknya, 

maka harus tahu cara mencucinya, cara melicinkannya dan pendistribusiannya.  

 Berikut ini tugas dan proses pencuciannya: 
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A. Mencuci 

Para ahli telah menemukan cara mengontrol hasil cucian dalam keadaan 

bersih dan berkualitas dengan menggunakan pH Control, yang dapat 

diketahui melalui kadar air sabun dan keadaan air yang digunakan dalam 

proses pencucian dan berikut ini gambaran yang diperoleh: 

I.   Keadaan pH menunjukkan kekuatan dari pada : Alkali dan Acid. 

II. Batas pencucian yang aman adalah: pH 4.0 sampai pH 11.6. 

III. Batasan yang dianggap aman tetapi bukan untuk semua pakaian atau 

bahan adalah: dari pH 3.0 sampai pH12.0. 

B. Formula umum untuk Washman –Laundry: 

Cycle 

1. Break-Suds (penyabunan pembukaan): pH 11.0 – pH 11.6 (sedikit kotor) 

2. Suds (penyabunan kedua) : pH 10.6. 

3. Bleaching (kaporit): pH 10.4 – pH 10.6. 

Note: sebagian dari wool bila harus dicuci secara laundry harus 

menggunakan sabun  dengan standar pH adalah 9.6-10.0. 

4. Rinso (gilas): pertama adalah pH 10.0 dengan gilasan yang kedua dan 

ketiga harus sem \ rang hingga mendekati neutral. 

5. Neutralisasi/Sour: pH 4.00 sampai pH 4.5. 

Note: linen harus melalui: roll-ironer dalam pelicinan, keadaannya harus 

pH. 6.0 – 6.5. 

Dengan ketentuan tersebut diatas maka si pencuci (washman) akan dapat 

melakukan pekerjaan dengan mengontrol pada keadaan pH-nya dn 

pengawas  pun dapat melihat dan mengontrol proses pencucian berjalan 

sesuai dengan standar.  Dengan membuat standar seperti ini maka akan 

menghasilkan standar hasil cucian yang baik. 

Mengukur keadaan pH.  

Terdapat 2 syste, dalam mengetahui pH suatu jenis air pencucian yaitu: 

1. “Colorimetric” 

System ini adalah dengan menggunakan colors (pewarna) sebagai indicator 

keadaan pH yang sedang ada, dari color-indicators (colorimetric) akan 

diapat 3 macam: 
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a. Phenol Red. 

Phenol red akan menjadi “kuning” pada pH 6.9 dan akan menjadi “ 

merah tua” pada pH 8.4. perubahan warna-warna tersebut akan 

menunjukkan keadaan pH. 

b. Bromeresol Green, dan 

Merupakan indicator yang menunjukkan kedaan acidity (tingkat keadan 

zat asam). Warnanya akan menjadi “kuning” pada pH 3.8 dan menjadi 

biru pada pH 5.4. 

 

Untuk mengetahui keadaan kedua kondisi tersebut dengan menggunakan kertas 

dan dibasahi dengan air cucian, warnaya akan berubah dan dicocokkan dengan 

contoh warna yang diberi pH. Yang paling mendekati warnanya pada contoh 

adalah keadaan pH air-cucian yang sebenarnya. 

c. Universal Indicators. 

Alat penunjuk ini banyak digunakan diberbagai usaha laundry, 

walaupun tidak terlalu detail.  Dengan embasahi kertas indicator pada 

linen dan cucian dapat diketahui kadar pH.  Universal indicator ini dapat 

diperoleh berupa kertas dalam booklet atau buku kecil atau dalam 

bentuk cair didalam botol. 

2. Electrometric. 

System ini menggunakan 2 elektordes yang terkena langsung pada air 

cucian, dan alat ini dihubungkan dengan sebuah alat “potentiometer” yang 

diamakan “pH meter” dan dapat langsung dibaca pada meter tersebut pH 

yang ada pada air cucian. Electrometc tidak dapat menunjukkan warna sama 

sekali, tetapi  hanya menunjukkan angka pH saja. 

Sebagai pedomn berikut scale cara pengukuran pH (pH scale). 

------- 0 – 

------- 1 – 

------- 2 – 

Acidity --------- 3 (3.5: mengeluarkan karet 

     (3.5: Silk & wool akan rusak dan bacteri akan musnah) 
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  --------- 4 (5.0: Nuetralisasi (pengasaman dan penajiman). 

  --------- 5 (6.0: batas yang aman menghentikan proses penggilasan) 

  --------- 6 – 

Netral  --------- 7 (8.0: batas yang aman segala proses penggilasan) 

  --------- 8 (10.0: penyabunan sutera dan wool. 

      (10.6: penyabunan  pertama terhadap yang kotor sedikit  

    dan sedang). 

  --------- 9 – 

  --------- 10 (11.6: penyabunan pertama pada keadaan yang agak  

       kotor dan sangat kotor). 

Alkalinity -------- 11.- 

     -------- 12 – 

     -------- 13 – 

    --------  14 – 

1) pH 11.0 sampai pH 11.6 keadaan terbaik pada penyabunan pertama 

pakaian yang agak kotor /sangat kotor. 

2) pH 10.6 adalah baik: pada penyabunan pertama pakaian yang sedikit 

kotor. 

3) pH 10.4 sampai pH 10.6, terbaik dan dianjurkn pada pernyabunan 

pertama segala macam cucian. 

4) pH 10.6 adalah yang terbukti dan terbaik untuk cycle mengkaporit 

(bleaching cycle). 

5) pH 10.0 tidak boleh lebih, adalah keadaan sabun untuk bahan wool atau 

sutera yang dianjurkan, bila bahan tersebut harus dicuci secara laundry , 

dengan menggunakan segala jenis sabun yang netral, dan juga pH ini 

dianjurkan  pada bahan-bahan dikhawatirkan warnanya. (fugitives). 

Keadaan alkalinity inilah yang bersifat menahan hydrolisa lebih lanjut 

dari pada sabun dan tidak bertindak melunturkan warna yang standard 

dari segi ketahanannya / colour-fastness. 

6) pH 10.0 adalah persyaratan bagi gilasan pertama dalam segala maca, 

pencucian, dan sedikit lebih diatasnya tidak menjdai masalah. 

7) Netral soap mempunyai pH dari 9.6 – 10.0  
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Hasil penelitian menujukkan walaupun keadaan air telah kembali netral pH 

7.0 akan tetapi bicarbonate alkalinity selalau terdapat pada airnya. Untuk itu 

diperlukan artifial untuk dapat menghilangkan dengan jalan pengasaman 

yaitu pencukaan, untk menghambarkan sisa-sisa alkalinity dengan member 

pengasaman hingga pH 5.0. 

Bila acetic acid akan digunakan dalam netralisasi keadaan alkalinity 

bicarbonate , maka yang efektif adalah hingga pH 5.4.  Bilamana tidak 

dihambat maka pada waktu proses setrika dengan suhu panas, makan tajin 

dalam ada dalam alkaline akan menjadi gosong, persis sama dengan keadaa 

roti pada saat dibakar (toast).  Keadaan linen harus dilicinkan melalui roll 

ironer dan perlu penyelesaiaan linen harus dalam keadaan pH 6.0. 

Sterilisasi sangat penting dilakukan untuk memusnahkan bakteri-bakteri, 

dan hal ini dapat diperoleh dengan membuat keadaan air dan linen dari pH 

4.0-4.5, dan keadaan ini baik untuk memperkuat keadaan warna yang 

mengkhawatirkan dan dikerjakan atau dicuci dengan suhu yang rendah, 

misalnya seperti wool atau sutera yang perlu dicuci dengan air. 

Sedangkan pH 3.5 –pH 4.0 dianjurkan untuk menghilangkan karat atau 

noda-noda melekat, akan tetapi harus dikembalikan selanjutnya pada 

keadaan netral atau ke pH 6.0 untuk mencegah terjadinya penggulungan 

atau pun keriput pada sheet sewaktu di-roll ironer. 

C. Dasar umum proses pencucian dengan mesin. 

Contoh ke I : 

Cycle 

I. Break – Suds   pembukaan dan penyabunan pertama. 

II. Suds   penyabunan kedua (lanjutan). 

III. Bleach   penyabunan lanjutan. 

IV. Bleach   kaporit. 

V. Rinse   penggilasan untuk membersihkan pakaian  

dari sabun /soda. 

VI. Rinse   ditto. 

VII. Rinse    ditti. 

VIII. Sour Cuka  netralisasi keadaan bahan dan dilakukan  
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bersama tajin dan blau. 

 Contoh II bahan Kemeja Putih dari Katun 

 Keadaan : kotor biasa ; muatan : penuh. 

  

Cycle Water level Temperature  Time Supplies  

1. Break  7 inch 130 F 7 mts Sabun & alkali 

2. Suds  5 inch 160 F 7 mts Sabun & alkali 

3. Suds  5 inch 160 F 7 mts Tidak ada 

4. Bleach 5 inch 160 F 6 mts Bleach kaporit 

5. Rinse i 12 inch 160 F 3 mts Tidak ada 

6. Rinse ii 12 inch 130 F 3 mts Tidak ada 

7. Rinse iii 12 inch Cold/dingin 3 mts Tidak ada 

8. Sour  5 inch Cold/dingin 3 mts Tidak ada 

 

Contoh  ke III Bahan : Sheets Putih dari katun  

Keadaan kotor biasa : muatan : penuh 

Cycle Water level Temperature  Time Supplies  

1. Suds  7 inch 100 F 7 mts Sabun & alkali 

2. Suds  5 inch 150 F 7 mts Sabun & alkali 

3. Bleach   5 inch 160 F 6 mts Bleach 

4. Rinse i 12 inch 160 F 3 mts Tidak ada 

5. Rinse ii 12 inch 130 F 3 mts Tidak ada 

6. Rinse iii 12 inch Cold.dingin 3 mts Tidak ada 

7. Sour  5 inch Cold/dingin 3 mts Tidak ada 
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Contoh ke IV bahan Bath towels putih dari katun 

 Keadaan : kotor sedang muatan : penuh 

Cycle Water level Temperature  Time Supplies  

1. Break  7 inch 100 F 7 mts Sabun & alkali 

2. Suds  5 inch 180 F 7 mts Sabun & alkali 

3. Suds  5 inch 180 F 7 mts Tidak ada 

4. Bleach 6 inch 180 F 6 mts Bleach  

5. Rinse i 12 inch 180 F 3 mts Tidak ada 

6. Rinse ii 12 inch 130 F 3 mts Tidak ada 

7. Rinse iii 12 inch Cold 3 mts Tidak ada 

8. Sour  7 inch Cold 3 mts Sour / cuka 

 

 Contoh ke V bahan Blangkets (wool atau sebagian) 

 Keadaan sangat kotor : muatan : penuh 

Cycle Water level Temperature  Time Supplies  

1. Break  12  inch Cold  7 mts Tidak ada  

2. Suds  5 inch 180 F 7 mts Sabun & alkali 

3. Suds  5 inch 180 F 7 mts Tidak ada 

4. Bleach 5 inch 180 F 6 mts Bleach  

5. Rinse i 12 inch 180 F 3 mts Tidak ada 

6. Rinse ii 12 inch 130 F 3 mts Tidak ada 

7. Rinse iii 12 inch Cold 3 mts Tidak ada 

8. Sour  5 inch Cold 3 mts Sour cuka 
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Contoh ke V bahan Blangkets (wool atau sebagian) 

 Keadaan sangat kotor  biasa : muatan : penuh 

Cycle Water level Temperature  Time Supplies  

1. Suds  12  inch 90 F  7 mts Natural Soap saja  

2. Suds  12 inch 90 F 7 mts Natural Soap saja 

3. Rinse i  12 inch 90 F 7 mts Tidak ada 

4. Rinse ii 12 inch 90 F 6 mts Tidak ada   

5. Rinse ii 12 inch Cold 3 mts Tidak ada 

6. Sour 12 inch Cold  3 mts Sour /cuka 

 

Note :  

Dalam pencucian blangket wool atau katun, karena keadaan pintalan lunak 

benangnya serta anyaman yang lemas, maka jangan sampai digunakan mechanical 

action yang keras sebagaimana proses pencucian yang berkonstruksi lebih kuat 

dan keras/ketat tetapi harus digunakan mechanincal action yang minimum.  Oleh 

sebab itu dalam mencuci blangket maka terlebih dahulu mesinnya dipenuhi 

dengan air menurut formula baru di start untuk menghidupkan mesinnnya. 

Demikian pula dalam pembuangan air cuciannya, mesinnya distop terlebih dahulu 

baru airnya dibuang. 

 

Latihan soal. 

1. Sebutkan cara mengetahui pH suatu jenis air? 

2. Jelaskan  contoh dasar umum proses pencucian? 
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TOPIK 6 

DRYCLEANING SYSTEM  
 

Dry cleaning system adalah proses pencucian pakaian yang menggunakan 

medium pembasahan dengan sejenis minyak (solvent) dan bukan dengan air.  

Karena itu proses operasionalnya sangat jauh berbeda,akan tetapi prinsip kerja 

sama yaitu dengan menggunakan chemicalaction dan mechanical action. Dalam 

proses ini dimulai dengan medium pembasahan yaitu solvent yang juga kadang-

kadang dibantu dengan chemical bila dibutuhkan. Sedangkan mechanical action 

dilengkapi dengan konstruksi mesin yang khusus dan juga digerakkan dengan 

motor.  

Karena perbedaan dalam medium pembahasan yaitu solvent maka 

pemeliharaannya terhadap kejernihan dalam pembahasan harus dilakukan dengan 

teliti agar diperoleh pencucian yang bersih sesuai yang diharapkan. System ini 

harus dilakukan dalam satu mesin yang tertutup rapat sekali untuk mencegah 

penguapan solvent.  Mesin drycleaning biasanya dibuat untuk berfungsi secara 

otomatis walaupun ada juga manual khusus untuk pencucian khusus. 

Saat ini terdapat dua jenis solvent yang digunakan yaitu petroleum solvent 

dari alam (minyak bumi) dan synthetic solvent buatan manusia.  Dan yang paling 

aman adalah synthetic solvent yang bernama Percholoroethylene solvent.  Jenis 

ini banyak digunakan di hotel karena tingkat kebakarannya relative lebih kecil, 

sebab sifat solvent ini tidak dapat terbakar.  Walaupun ada bahaya kebakaran 

menggunakan petroleum solvent namun perusahaan drycleaning banyak 

menggunakannya karena lebih murah.   Ketentuan harus digunakan secara berhati-

hati supaya terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Kedua solvent tersebut 

harus digunakan sesuai dengan prosedur yang sama. 

Bahan utama dalam System Dry Cleaning: 

1) Solvent 

2) Filter power (bubuk saringan) 

3) Carbon (bubuk arang yang diobati) 

 

Cara penggunaan dalam proses drycleaning sebagai berikut: 
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a. Pre-Coating (member lapisan) 

Setelah mesin dengan solvent menurut aturannya dimana keadaan tenkinya 

serta muatan fiternya harus seimbang atau sama besarnya.  Artinya bila 

tangkinya dapat memuat 200 liter solvent maka filternya harus mampu 

menampung 200 liter solvent. (harus perhatikan baik-baik). 

Jika pompa mesin dijalankan, maka solvent terus akan berputar dari arah 

tangki kea rah filter secara seimbang., solvent yang telah dipakai atau 

terkena pada pakaian kotor harus disaring, sehingga setiapdetik solvent 

yang terus menerus membasahi pakaian yang sedang dicuci adalah solvent 

bersih dan telah tersaring (Filtered). Untuk itu pada permukaan saringan 

harus diberi bubuksaringan atau filter powder agar solvent tersebut 

tersaring dan jernih. Lapisan-lapisan atau pemberian lapisan bubuk pada 

saringan ini disebut Pre-coating. Proses ini wajib dilakukan pada saat 

drycleaning, jika tidak dilakukan maka kotoran yang menyatu dengan 

solvent akan kembali mengotori pakain yang dicuci. 

Untuk menentukan banyaknya filter powder sesuai dengan kapasitas mesin 

tersebut sesuai pabrikasinya.  Misalnya sebuah filter mempunyai kapasitas 

1000 gallons per hour (gph), maka 2lbs  (kurang sedikit dari 1 kg) filter 

powder cukup untuk melapisi lapisan dari filter tersebut.  Selanjutnya 

pemakaian setiap selesai satu muatan cucian maka filter powdernya harus 

ditambah 0.5 (setengah) cangkir ataupun 4 ons atau setara 8 sendok 

makan. Bila filternay ditambah powder atau dicampurkan di solvent maka 

akan memakan waktu sampai filter powder habis melekat pada lapisan dan 

pada waktu itu solvent akan kelihatan agak keruh.  Sebelum jenir jangan 

dulu digunakan, setelah jernih baru digunakan kembali. Untuk mengontrol 

terdapat pada pipa saluran, karena pipanya terbuat dari kaca (sight glass) 

dan dapat dilihat secara langsung. 

b. Carbon  

Carbon biasanya dicampurkan pada solvent saat sore hari sewaktu selesai 

proses pencucian. Fungsi carbon digunakan untuk membantu pekerjaan 

filter powder kotoran-kotoran yang tidak di saring karena kotoran tersebut 

telah larut atau bersenyawa dengan solvent, maka dengan mudah 
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menembus filter powder.  Untuk menahan kotoran ini maka perlu bantuan 

daripada carbon atau bubuk arang yang diperkuat, prosesnya dilakukan 

pada sore hari sesudah kegiatan dry cleaning, sebab untuk mencegah 

kemungkinan melekat pada pakaian, tersangkut pada mesin dan menodai 

pakaian.  Proses ini dilakukan sehingga ada waktu bagi carbon  

mengendap teristirahat semalaman setelah bekerja menarik kotoran. Selain 

itu ada juga drycleaner menganjurkan untuk menambahkan bersamaan 

dengan filter powder pada setiap selesai mencuci muatan.  Sifat dari pada 

carbon berbda dengan sifat filter powder, filter powder membuat lapisan 

pada alat lapisan filter sehingga tersaring, tetapi carbon melekat pada 

dinding wadah saringan dan lapisan dibuat di filter powder bekerja 

menghisap dan menahan kotoran berupa minyak, kotoran-kotoran dari 

celupan yang mungkin keluar. Kesimpulannya bahwa solvent tidak akan 

bermanfaat bila tanpa bantuan dari pada filter powder serta bantuan 

carbon. Ketiganya harus bekerja secara bersama dengan seimbang 

sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing untuk 

memperoleh cucian yang diharapkan sesuai standart. 

Menjalankan Mesin Cuci 

1) Pompa harus dijalankan terlebih dahulu supaya solvent terus-menerus 

mengalir dari tangky ke filter dan dari filter ke mesin cuci. Selanjutnya 

dengan bantun pompa maka filter powder dan carbon yang 

ditambahkan melalui drum mesin cuci atau melalui pintu tangky. 

Kedua bahan tersebut ditempatkan pada posisi masing-masing 

2) Setelah solvent jernih dilihat dari kaca.  Muatan haruslah menurut 

berat muatan yang telah ditentukan oleh pabrikasi atau dikurangkan 

dari batas maksimal muatan sepenuhnya. 

3) Stel waktu atau pun lamanya pencucian, selanjutnya tinggalkan mesin 

itu bekerja sendiri hingga selesai, dimana tanda akan berbunyi atau 

lampu akan menyala ketika pencuciannya telah selesai. Jangka waktu 

pencucian dapat dilihat dari menit dan menurut keada bahan yang 

dicuci. Biasanya waktunya 7 menit sampai 15 menit pada pakaian yang 

kuat konstruksinya dan banyak kotorannya dan sebaliknya.   Term-
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term yang disebut dalam cycle drycleaning adalah:  short run (waktu 

pendek), medium run (waktu sedang) dan long run (waktu panjang). 

a. Short run biasanya dihitung    : 3 menit 

b. Medium run biasanya  dihitung   : 7 menit 

c. Long run biasanya dihitung    : 10 – 15 menit. 

Selanjutnya extract sesuai dengan keaadaan bahan. Waktu yang 

diberikan untuk mengextract menurut keadaan: 

a. Short run     : 1,5 menit. 

b. Medium run     : 4-5 menit 

c. Long run     : hingga 6 menit 

Extracting dengan putaran yang kencang akan dapat merusak bahan 

pakaian untukmenghindarinya lebih baik kurang dari pada kekeringan 

dan akan lebih aman mempersingkat atau memperpencek waktu 

daripada memperpanjang. 

Bahwa ada saat tertentu menemui bahan yang sngat halus atau pakaian 

yang sangat rumit sehingga  tidak harus dengan mesin tetapi harus 

dengan tangan, tetapi tentunya akan mengalami kehilangan solvent 

karena penguapan (evaporation) serta kesulitan lainnya yaitu tangan 

dapat menjadi gatal-gatal dan bau solvent akan menjalar kemana-

mana.  Sedapat  mungkin bila tidak perlu  sekali jangan  melakukan 

drycleaning dengan tangan (by hand). 

Latihan soal   

1. Sebutkan bahan utama dry cleaning? 

2. Jelaskan prosedur menjalankan mesin cuci pada proses drycleaning? 
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TOPIK 7 

HANDLING THE LAUNDRY CUSTOMER   

 Di dalam operasional laundry & drycleaning busineness di butuhkan juga 

sumber daya manusia yang mengelola bagian  kantor depan  yang bertugas 

menangani tamu yang datang atau pun bertugas mengambil  atau mengumpukan  

bahan cucian di kamar hotel.  Petugas yang menangani tanggung jawab tersebut 

adalah counter clerk atau valet.  

 Counter clerk atau valet disebut sebagai duta daripada perusahaan laundry 

dan dry cleaning di hotel ditempat mereka bekerja. Mereka langsung berhbungan 

dengan tamu yang hendak mencucikan pakaianannya dan melalui petugas inilah 

para tamu mendapat gambaran bagaimana keadaan dan mutu pekerjaan di 

laundry. 

 Tamu adalah langganan atau sumber keungan daripada laundry atau 

drycleaning department sebab bilaman tamu-tamu tidak mencucikan pakaiannya 

maka laundry department akan mengalami kesulitan membiayai usahanya. Dari 

sini bisa diketahui bahwa fungsi tamu adalah penting sekali bagi usaha laundry.  

Sebab itu kepuasan akan hasil mutu cuci harus senantiasakan diperhatikan, sebab 

ketika terjadi complaint yang pertama dihubungi bukan washman atau bagian 

setrika atau manager atau supervisor akan tetapi counter clerk atau valet.  Kepada 

mereka dipercayakan tentang perawatan pakaian yang diberikan tamu dan counter 

clerk atau valet yang akan menggambarkan pada mereka tentang qualitas laundry 

hingga mereka yakin. Sebab itu fungsi counter clerk dan valet sangat penting. 

Berikut ini persyaratan counter clerk dan valet: 

A. Persyaratan counter clerk dan valet:  

1) Harus fasih dalam bahasa inggris. 

2) Mempunyai personality yang baik. 

3) Memiliki pendidikan ketrampilan yang khusus. 

4) Memiliki jiwa yang jujur dan unggul dalam pekerjaannya  
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1. Kemampuan bahasa inggris. 

Dalam memenuhi fungsi pekerjaan counter clerk dan valet, maka syarat 

yang pertama harus dipenuhi adalah dapat melayani tamu atau langganan 

dalam satu bahasa yang dapat dimenegerti oleh tamu. Dengan pengertian 

bahwa yang bersangkutan harus dapat berhubungan atau berkomunikasi 

dengan baik dan tanpa salah pengertian.  Standar bahasa international adalah 

bahasa inggris, oleh sebab itu maka seorang counter clerk atau valet atau 

bahkan pegawai hotel bertaraf international, diharuskan memiliki 

kemampuan bahasa secara aktif.  

2. Personality dan Education. 

Personality petugas counter clerk dan valet sangat penting, mereka 

setidaknya harus mampu menunjukkan keagungan dan rasa simpatik serta 

physic yang baik (tidak cacat), bak secara rohani maupun jasmani. Kata-kata 

dan gerak serta tindak tanduknya harus dapat meyakinkan dan menunjukkan 

kepada tamu bahwa mereka mendapat perhatian dan patut  diistimewakan. 

Personality adalah modal utama suatu kegiatan usaha laundry untuk menarik 

para tamu dan langganan agar tetap datang mencucikan pakaiannya. 

Kemudian kemampuan berkominikasi dengan bahasa yang baik dan 

kemampuan bergaul dengan sesame manusia hanya bisa diperoleh dari jalur 

pendidikan yang baik dan ini harus disatukan untuk menjadikan seseorang 

dewasa dalam pergaulan.  Seorang petugas counter clerk dan valet memiliki 

kemampuan tersebut. Mereka harus memiliki kemampuan human 

psychology. 

3. Pendidikan ketrampialn khusus. 

Pendidikan khusus maksudnya adalah pengetahuan mengenai pekerjaan 

yang akan dilaksanakannya yaitu laundry & drycleaning service atau valet 

service. Mereka harus melakukan training on the job di plant atau di laundry 

operation terlebih dahulu agar bisa tahu dengan pasti kira-kira bagaiamana 

cara-cara perawatan terhadap bahan pakaian. Mereka harus mengetahui dan 

memahami seluk beluk textile, bukan untuk menjadi ahli tapi sekdar 

memahami tentang serat benang, anyaman serta warna-warna agar mereka 
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dapat menerangkan tentang proses pencucian suatu pakaian kepada tamu 

untuk meyakinkan tamu dan tidak member janj-janji yang tidak 

diketahuinya.  Bahan-bahan apa yang sangat mahal, kemudian yang mudah 

rusak dan bagaimana keadaan mode dan desain serta ongkos-ongkos 

pencucian adalah pengetahuan pokok yang harus dimiliki oleh seorang 

petugas counter clerk dan valet. 

4. Kejujuran. 

Sikap ini sangat penting sekali, karena bila terjadi dengan tidak disengaja 

ada barang-barang tamu yang tertinggal di pakaian (kantong celana) yang 

dikirimkan untuk dicuci, atau ada tamu juga yang jorok sehingga kantong-

kantong celananya tertinggal bekas tembakau atau bekas gincu dll.  

Kejadian seperti ini diterimanya dari tamu, maka sedapat mungkin 

pemeriksaan pakaian harus dilakukan di depan tamu atau pesuruh tamu, dan 

bila menemukan adanya kerusakan pada pakaian sebelum dicucikan maka 

harus ada pernyataan tamu secara langsung  akan hal tersebut dan dijelaskan 

dalam list-nya yang ditanda tangani oleh tamu.  Dalam hal barang berharga 

dari tamu seperti perhiasan mungkin tertinggal di kantong harus  

dikembalikan kepada tamu. Bila ada tamu karena sibuknya sehingga di hotel 

tanpa memeriksa didepan valet maka barang harus dikembalikan. 

Mendaptakna citra yang baik dihadapan tamu membuat mereka akan 

kembali menginap di hotel tersebut (repeated guest) dan terutama akan 

menggunakan laundry department tersebut dalam setiap pencuciannya. 

Pedoman valets dan counter clerk dalam menghadapi langganan atau 

customer adalah sebagai berikut: 

B. “Customer/ Guest” 

1.  Apakah langganan itu: 

a. Langganan atau customer merupakan orang yang terpenting dalam suatu 

perusahaan atau instansi. 

b. Langganan tidak tergantung kepada kita, akan tetapi kitalah yang 

tergantung kepada mereka. 
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c. Langganan bukanlah seorang penghalang tetapi dialah yang menjadi 

tujuan dari pada kita yang bekerja. Bukan kita yang berjasa kepadanya 

tetapi langganan yang berjasa kepada kita. 

d. Langganan bukanlah orang luar dalam bidang kerja kita, akan tetapi dia 

adalah bagian dari pekerjaan kita. 

e. Langganan bukanlah barang mati di dalam system admintrasi kita akan 

tetapi dia adalah manusia yang hidup yang penuh dengan prasangka, 

perasaan serta emosi seperti diri kita sendiri. 

f.     Langganan bukanlah lawan untuk soal-jawab dan belum pernah terjadi 

seorang karyawan (yang melayani) yang menang dalam soal jawab 

dengan seorang langganan. 

g. Langganan akan membawa persoalan kebutuhannya kepada kita dan 

kewajiban kita untuk melayaninya sehingga memuaskan bagi dirinya 

dan menguntungkan pada kita terutama pekerjaan kita. 

2. Kedudukan langganan sebagai pihak yang selalu benar.  

Note “ dengan dan perhatikan setiap pengaduan serta selesaikan cepat 

dan tepat, sehingga memuaskan.”    

a. Jangan sekali-kali mengabaikan pengaduan seorang langganan ataupun 

dari rekan kerja. 

b. Orang selalu mengadukan hal-hal yang bersangkutan dengan 

kepentingannya. Dengarkan dan perhatikanlah dengan seksama, dan 

usahakan mendudukan persoalan tersebut pada tempatnya untuk 

mendapatkan kebaikan dan keuntungan bagi bidang usaha dan 

pekerjaan. 

c. Kebanyakan pengaduan atau complaint langganan berasal dari alasan-

alasan sebagai berikut: 

 Salah pengertian. 

 Pelampiasan amarah yang disebabkan oelh persoaln-persoaln 

pribadi. 

 Informasi penghubung yang kurang tepat/benar. 

 Memang pengaduannya adalah sah benar mengenai kualitas 

daripada pelayanan atau service kita. 



52 
 

d. Cara dan  langkah-langkah  melayani dan menyelesaikan pengaduan-

pengaduan:  

 Turut serta merasakannya. (emphaty) 

 Yakinkan kembali bahwa masalah tersebut akan segera 

ditangani. 

 Cari dimana letak kesalahan. 

 Tentukan dimanan letaknya kesalahan dan siapa yang bersalah 

dalam hal tersebut. 

 Bangunkan kembali nama baik dan citra yang baik. 

 Sampaiakan terima kasih dan gairahkan kembali pekerjaan, dan 

kepercayaaan langganan. 

 Selesaikan persoalan dengan meumuaskan pada waktu yang 

secepat mungkin. 

3. Penyebab langganan tidak kembali. 

a. 1%  karenan mati (meninggal dunia) 

b. 3%  karena berpindah tempat. 

c. 5%  karena pertalian persahabatan lain. 

d. 14% karena tidak memuaskan. 

e. 68% karean kelakuan /perilaku pegawai counter clerak dan valet yang 

tidak memperdulikan keinginan dan permintaan tamu. 

4. Tugas Valet atau Counter Clerk. 

1) Sebelum mulai bertugas, valet harus terlebih dahulu dalam keadaan siap 

untuk bertugas, yaitu: 

a. Berpakaian rapid an bersih dengan uniform. 

b. Lengkapi dan siapkan buku pick-up dan delivery serta peralatan 

yang diperlukan. 

2) Dalam menghadapi tamu, haruslah selalu berlaku ramah dan sopan 

dalam berbicara. 

3) Tidak dibenarkan bertengkar dengan tamu dan atau siapa pun  juga 

yang berhubungan dengan pekerjaannya. 

4) Pada Waktu Pick-Up. 
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a. Periksa terlebih dahulu kecocokan list dengan isi bundle atau 

kantong cucian dan di dalam pemeriksaan harus disaksikan oleh 

yang memberikan bundle, yaitu tamu atau room attendant-nya. 

b. Bilamana ada barang kurang atau lebih, harus ditunjukkan kepada 

yang member, dan baru dibuat perubahan seperlunya pada list 

dengan disaksikan oleh si pemberi. 

c. Harus diperiksa setiap potongan pakaian, apakah ada yang robek 

atau rusak atau dikantong ditemukan barang yang dipunyai pemilik 

pakaian.  Dalam hal menemui pakaian yang robek atau rusak 

kelunturan dll, harus diberik keterangan pada list-nya.  Dalam hal 

penemuan barang atau surat-surat atau uang bersamaan dengan 

pakaian tamu tersebut, bila tamu pemiki hadir pakaian hadir 

menyaksikan pemeriksaan, maka penemuan tersebut langsung 

dikembalikan pada tamu tersebut.  Bilamana penemuan terjadi tidak 

disaksikan tamu, maka penemuan tersebut harus dibawa turun dan 

dilaporkan dan diserahkan kepada atasannya/ supervisornya, dan 

kemudian supervisor akan masukkan penemuan tersebut pada buku 

valet lost & found dan melaporkan pada manager untuk tindakan 

selanjutnya. 

d. Setiap melakukan pick-up maka semua pakaian harus dimasukkan 

pada buku catatan valet (pick-up) dan delivery book dengan catatan: 

nomor kamar, nama tamu, jumlah pcs, jam berapa dan dari siapa 

diterima (tamu atau room attendant) serta dimana kejadiananya 

(dikamar, di corridor atay service area lainnya). 

e. Mengisi kolom yang terletak diatas kiri list dalam hal: Nomor atau 

nama valet yang melakukan pick-up dan jamnya. 

5) Pada Waktu Delivery (Mengirimkan). 

a. Periksa terlebih dahulu bundle yang akan di-delivery dalam hal: 

lengkap, bila ada pakaian yang gantungan, tentang kesamaan code 

dll. 

b. Supaya diisi pada buku delivery, sebelum proses pengantaran. 
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c. Setiap delivery, kolom kosong yang ada pada list sebelah kanan atas 

supaya diisi nomor valet atau nama, jam serta siapa yang menerima 

atau saksi sewaktu di-deliver. 

d. Bilamana tidak ada orang untuk menerimanya atau menyaksikan 

bundle yang hendak di-deliver, maka bundle tersebut harus dibawa 

kembali dan melaporkan kepada supervisor. 

e. Bila tidak ada orang untuk menerima pesan atau complaint dari 

tamu, hal itu harus segera dilaporkan kepada supervisor-nya untuk 

diurus segera. 

f. Seorang valet tidak dibenarkan menjanjikan sesuatu kepada tamu 

sebelum bertanya (consultasi) dengan supervisornya. 

g. Bila seorang valet terlanjur menjanjikan sesuatu pada tamu perihal 

proses pencucian pakaiannya, valet tersebut harus segera 

melaporkannya kepada supervisor-nya, agar janji tersebut dapat 

ditepati sebagaimana mestinya. 

h. Seorang valet didalam menjalankan tugasnya tidak dibenarkan rebut 

atau berlaku tidak wajar di corridor, di lift atau dimanapun juga dia 

berada didalam lingkungan hotel, baik waktu tugas, istirahat atau 

akan pulang. 

i. Selama jam bertugas valet tidak dibenarkan untuk berada ditempat 

lain selain menjalankan tugas pick-up atau untuk delivery pakaian, 

dan sewaktu tidak ada kesibukannya agar selalu berada di counter  

valet dalam keadaan stand by (siap sedia). 

j. Setiap valet harus mengisi valet delivery control yang ada pada 

valet supervisor atau valet counter. 

k. Buku expedisi pengiriman bundle pakaian dari checker drycleaning 

dan guest laundry, harus ditanda tangani pada saat atau setiap waktu 

penerimaan. 

l. Setiap penerimaan atau pick-up dan deliveri dari employee’s 

laundry dan drycleaning, agar dilakukan divalet counter dan harus 

mengisi penerimaan dan delivery book dan dibubuhi tanda-tangan 

setiap delivery oleh si penerima. 
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m. Pengiriman untuk Outside service orders oleh valet ke outside 

counter (office) harus dengan expedisi dan ditanda tangani oleh si 

penerima di outside/ office. 

n. Setiap valet harus membuat laporan hasil pekerjaannya tiap minggu 

atau weekly report dan diserahkan ke supervisornya. 

o. Setiap valet yang akan meninggalkan pekerjaannya, terlebih dahulu 

minta izin ppulang dari supervisornya. 

5. Tugas Valet Supervisor.     

a. Bertugas mengawasi semua kegiatan tanggung jawabnya. 

b. Membimbim valet didalammelaksanakan tugas nya. 

c. Mengkoordinir tugas valet sehubungan dengan tugas-tugas cheker dan 

marker. 

d. Membuat laporan mingguan untuk disampaikan kepada manager. 

e. Segala pesan atau complaint yang diterima dari tamu melalui valet atau 

office maupun telephone harus segera di atasi dan dilaporkan kepada 

manager. 

f.    Untuk pakaian dengan permintaan “express” atau permintaan khusus dan 

dalam keadaan luar biasa, agar terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 

Ass. Manager on Duty sebelum bertindak. 

g. Bertanggung jawab penuh terhadap operation valet section selama jam 

kerjanya. 

Pelanggaran dan penyimpangan dari semua ketentuan-ketentuan tersebut 

akan dikenakan hukuman Reprimand tertulis dengan peraturan hotel yang 

tertera dalam ad, e, f, g yang berbunyi sebagai berikut: 

e. Tidak cakap atau tidak sanggup melaksanakan petunjuk-petunjuk 

dari atasannya mengenai tugas yang harus dikerjakan olehnya. 

f.     Bersikap tidak pantas sebagai seorang pegawai hotel, misalnya 

menggunakan ucapan-ucapan kotor dan berlaku tidak sopan 

terhadap tamu, berkeliaran atau beristirahat pada waktu bertugas, 

meninggalkan tempat tugas dsb. 

g. Mengabaikan tugas yang diberikan kepadanya. 
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Berdasarkan  tugas dan tanggun jawab tersebut maka disimpukan bahwa 

fungsi dari pada petugas penerima dan pengiriman kembali barang atau 

cucian tamu yaitu counter clerk dan valet adalah fungsi yang penting 

sekali dalam kegiatan dan kelangsungan operasi laundry dan dry-cleaning 

service. 

 

Latihan Soal. 

1. Sebutkan persyaratan menjadi seorang counter clerk ata valet? 

2. Bagaimana prosedur cara melayani dan menyelesaikan pengaduan?    
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LAMPIRAN JAWABAN SOAL 

Jawaban soal topik 1 

1. Fungsi laundry & drycleaning: 
laundry memiliki fungsi sebagai tempat untuk memberikan layanan 
pencucian linen hotel, uniform karyawan maupun pakaian tamu yang kotor 
(house laundry maupun Guest Laundry). 
Sesuai dengan perkembangan jenis kegiatan usaha pelayanan laundry hotel 
saat ini, ada beberapa Hotel yang memiliki sarana dan prasarana yang 
sangat besar sehingga dari awal sudah direncanakan untuk mendapatkan 
pendapatan dan penghasilan laundry dari: 
 Kebutuhan laundry hotel-hotel lain yang tidak memiliki sarana dan 

prasarana laundry sendiri 
 Outside Laundry dengan cara membuka outlet di tempat-tempat 

tertentu misalnya di Shopping Mall, daerah kompleks perumahan 
kelas atas (Elite Real Estate) dan Apartment mewah 

 Memenuhi kebutuhan laundry perusahaan pelanggan hotel misalnya 
perkantoran-perkantoran besar yang memberikan fasilitas laundry 
bagi karyawannya 
Catatan: 
Biasanya Hotel laundry tidak menerima permintaan laundry dari 
rumah sakit karena pertimbangan kesehatan termasuk cleanliness, 
hygiene dan limbah serta citra hotel. 

 

2. House Laundry, Guest laundry dan valet service: 
Laundry departemen harus dapat membedakan bahan-bahan yang akan 
dicuci, yang biasanya terbagi atas dua kelompok besar yaitu: 
1) House laundry 

House laundry adalah pencucian terhadap bahan-bahan kain inventaris 
hotel seperti: 
 Perlengkapan kamar-kamar (rooms linen) 
 Perlengakapan textile restaurant (restaurants linens) dan 
 Employee uniform (pakaian seragam pegawai) 

Semua bahan tersebut adalah pencucian yang tidak menghasilkan 
uang secara langsung akan tetapi menjadi biaya yang harus 
ditanggung oleh perusahaan dan accounting biasanya memasukkan 
house laundry dalam kelompok non revenue producing works 
selain power mechanical dan personnel department dsb. 

2) Guest Laundry dan Valet Service 
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pakaian yang berasal dari 
tamu-tamu hotel dan membayar ongkos cucian yang secara langsung 
menghasilkan penerimaan uang bagi perusahaan lewat laundry 
depertment, dan accounting memaukkan ke dalam Revenus producing 
department dengan sebutan Minor operating sales. 

 



 
 

59 
 

Kedua bagian tersebut masuk dalam pekerjaan laundry dep, namun 
dalam pembukuan dipisahkan. 

Jawaban soal topik 2 

1. Peralatan yang dipakai dalam proses pencucian: 

a. Mesin Cuci Laundry (Washing Machine) 
b. Mesin Pemeras (Extractor machine) 
c. Mesin Pengering ( Drying Tumbler 
d. Mesin Pelicin (Pressing Machine) 
e. Mesin Flat Work Ironer / Mangler. 
f. Mesin Penghilang Noda ( Spooting Board Machine ) 
g. Mesin pemberi tanda (Polimark Macine) 
h. Mesin Dry Cleaning. 

 

2. Tiga peralatan pendukung pada proses pencucian 

a. Sink atau bak 
b. Trolley atau wagon 
c. Brush. 

 
Jawaban soal topik 3 

1. Tingkatan kekotoran yang ditemukan dalam proses pencucian: 

1) Light Soiled (ringan) 
Contoh; Top sheet, Hand towel 

2) Medium soiled (sedang) 
Contoh; sarung bantal, bath towel, second sheet dan face towel 

3)  Heavy Soiled (berat) 
Contoh; table cloth, napkin, uniform for cook and engineering, 
blanket, Bath Mat. 

 

2. Jenis-jenis addticive yang dipergunakan dalam detergent: 

k. OBA : Optical Brightener Additive (zat pencemerlang), zat kimia 
yang dapat diserap/melekat pada pakaian, jika terkena pantulan sinar 
ultra violet matahari akan bersinar. 

l. Anti Corrosion Agent Additive (zat pencegah karat), mencegah karat 
pada mesin-mesin dan cucian (retsluiting/kancing) 

m. ARA : Anti Redeposit ion Agent/Additive, fungsinya sama dengan 
surfactant yang berfungsi sebagai suspensium 

n. ENZYME ADDITIVE: mampu menhancurkan kotorankotoran yang 
mengandung protein, misalnya; darah 

o. BLEACH : Zat kimia pemutih, digunakan khusus untuk pakaian yang 
berwarna putih, contoh: bayclean. 

p. SOUR : Zat kimia yang berfungsi untuk menetralisir sisasisa kimia 
dari akali, detergent, bleach.  

q. FABRIC/Textile Softener : Zat kimia pelembut cucian. 



60 
 

r. STARCH : Zat kimia yang digunakan untuk membuat cucian jadi 
lebih kaku, misalnya: kanji.  

s. ALKALI/SABUN: Bahan/zat kimia yang memiliki zat pembasmi 
kuman pada cucian.   
DETERGENT : bahan pembersih/kimia yang digunakan untuk 
membersihkan cucian namun tidak memiliki zat pembasmi kuman 

 
Jawaban soal topik 4 

1. Proses pengklasifikasian bahan cucian: 

Bahan katun (terry cloths, towel dll) dapat dicuci bersama-sama karena daya 
serap kain katun membutuhkan waktu pemerasan dan pengeringan lebih 
lama. Bahan P/C (polyester/catton) memerlukan waktu pemerasan dan 
pengeringan lebih singkat. Bahan yang berwarna harus dipisahkan dari 
bahan yang putih untuk mencegah kelunturan bagi bahan yang putih. Bahan 
yang tenunanya halus seperti blanket, badspred dan sejenisnya, harus dicuci 
di dalam mesin yang airnya tinggi untuk menjamin usia bahan bisa 
maximum. Pada umumnya laundry-laundry mengklasifikasikan bahan untuk 
dicuci sebagai berikut: 
e. Pencucian umum : sheet/slips/towel 
f. Pencucian berat : terkena darah, bumbu dan kotoran sisa makanan 
g. Pencucian bahan halus : blanket, bad sheet, baju pribadi dsb 
h. Pencucian khusus bad pad 
i. Bahan yang mudah rusak sejenis kain perban dab lain-lain, waktu dicuci 

dianjurkan memakai net (jaring/jala). 
 

2. Gambarkan langkah-langkah dalam proses pencucian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Step by step Proses Pencucian di Laundry 

 

 

  Flush 
Brea Suds Bleach 

Rinse Intermediate  
Extract 

Final Rinse 

Final Extract 

  Shake 
out 
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Jawaban soal topik 5 

1. Cara mengetahui pH suatu jenis air: 

Terdapat 2 syste, dalam mengetahui pH suatu jenis air pencucian yaitu: 
1) “Colorimetric” 
System ini adalah dengan menggunakan colors (pewarna) sebagai 
indicator keadaan pH yang sedang ada, dari color-indicators (colorimetric) 
2) Electrometric. 
System ini menggunakan 2 elektordes yang terkena langsung pada air 
cucian, dan alat ini dihubungkan dengan sebuah alat “potentiometer” yang 
diamakan “pH meter” dan dapat langsung dibaca pada meter tersebut pH 
yang ada pada air cucian. Electrometc tidak dapat menunjukkan warna 
sama sekali, tetapi  hanya menunjukkan angka pH saja.  (lihat hal 37) 

 

2. Contoh dasar umum proses pencucian: 
Contoh ke I : 
Cycle 
IX. Break – Suds   pembukaan dan penyabunan pertama. 
X. Suds   penyabunan kedua (lanjutan). 
XI. Bleach   penyabunan lanjutan. 
XII. Bleach   kaporit. 
XIII. Rinse   penggilasan untuk membersihkan pakaian  

dari sabun /soda. 
XIV. Rinse   ditto. 
XV. Rinse    ditti. 
XVI. Sour Cuka  netralisasi keadaan bahan dan dilakukan  

bersama tajin dan blau. 

Jawaban soal topik 6 

1. Bahan utama dry cleaning: 
Bahan utama dalam System Dry Cleaning: 
1. Solvent 
2. Filter power (bubuk saringan) 
3. Carbon (bubuk arang yang diobati) 

 

2. Prosedur menjalankan mesin cuci pada proses drycleaning: 
Menjalankan Mesin Cuci 
1) Pompa harus dijalankan terlebih dahulu supaya solvent terus-menerus 

mengalir dari tangky ke filter dan dari filter ke mesin cuci. 
Selanjutnya dengan bantun pompa maka filter powder dan carbon 
yang ditambahkan melalui drum mesin cuci atau melalui pintu tangky. 
Kedua bahan tersebut ditempatkan pada posisi masing-masing 

2) Setelah solvent jernih dilihat dari kaca.  Muatan haruslah menurut 
berat muatan yang telah ditentukan oleh pabrikasi atau dikurangkan 
dari batas maksimal muatan sepenuhnya. 
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3) Stel waktu atau pun lamanya pencucian, selanjutnya tinggalkan mesin 
itu bekerja sendiri hingga selesai, dimana tanda akan berbunyi atau 
lampu akan menyala ketika pencuciannya telah selesai. Jangka waktu 
pencucian dapat dilihat dari menit dan menurut keada bahan yang 
dicuci. Biasanya waktunya 7 menit sampai 15 menit pada pakaian 
yang kuat konstruksinya dan banyak kotorannya dan sebaliknya.   
Term-term yang disebut dalam cycle drycleaning adalah:  short run 
(waktu pendek), medium run (waktu sedang) dan long run (waktu 
panjang). 
b. Short run biasanya dihitung    : 3 menit 
c. Medium run biasanya  dihitung   : 7 menit 
d. Long run biasanya dihitung    : 10 – 15 menit. 
Selanjutnya extract sesuai dengan keaadaan bahan. Waktu yang 
diberikan untuk mengextract menurut keadaan: 
d. Short run     : 1,5 menit. 
e. Medium run     : 4-5 menit 
f. Long run     : hingga 6 menit 
Extracting dengan putaran yang kencang akan dapat merusak bahan 
pakaian untukmenghindarinya lebih baik kurang dari pada kekeringan 
dan akan lebih aman mempersingkat atau memperpencek waktu 
daripada memperpanjang. 
Bahwa ada saat tertentu menemui bahan yang sngat halus atau pakaian 
yang sangat rumit sehingga  tidak harus dengan mesin tetapi harus 
dengan tangan, tetapi tentunya akan mengalami kehilangan solvent 
karena penguapan (evaporation) serta kesulitan lainnya yaitu tangan 
dapat menjadi gatal-gatal dan bau solvent akan menjalar kemana-
mana.  Sedapat  mungkin bila tidak perlu  sekali jangan  melakukan 
drycleaning dengan tangan (by hand)….. (Lihat Hal 47) 

 

Jawaban soal topik 7 

1. Persyaratan menjadi seroang counter clerk ata valet: 
a) Harus fasih dalam bahasa inggris. 
b) Mempunyai personality yang baik. 
c) Memiliki pendidikan ketrampilan yang khusus. 
d) Memiliki jiwa yang jujur dan unggul dalam pekerjaannya 

 

2. Prosedur cara melayani dan menyelesaikan pengaduan: 
 Turut serta merasakannya. (emphaty) 
 Yakinkan kembali bahwa masalah tersebut akan segera ditangani. 
 Cari dimana letak kesalahan. 
 Tentukan dimanan letaknya kesalahan dan siapa yang bersalah dalam 

hal tersebut. 
 Bangunkan kembali nama baik dan citra yang baik. 
 Sampaiakan terima kasih dan gairahkan kembali pekerjaan, dan 

kepercayaaan langganan. 
 Selesaikan persoalan dengan meumuaskan pada waktu yang secepat 

mungkin. 


