
Pengertian Laundry dan Dry Clean 

Sebelum membahas perbedaan laundry dan dry cleaning, mari ketahui pengertian dry clean dan laundry 

terlebih dulu untuk menghindari kesalahpahaman dan pilihan yang kurang tepat. Laundry merupakan 

proses pencucian pakaian biasa menggunakan air dan deterjen. Tentu saja hal ini bisa dilakukan oleh 

jasa penatu, tapi juga bisa dilakukan di rumah dengan mesin cuci dan deterjen biasa. Terdapat 

pemahaman di masyarakat bahwa istilah laundry hanya dipakai untuk mengacu pada layanan mencuci 

pakaian oleh jasa penatu, padahal sebenarnya berlaku juga untuk merujuk pada aktivitas mencuci di 

rumah.Lalu apa pengertian dry cleaning? Istilah ini dipakai untuk mengacu pada proses pencucian 

pakaian menggunakan bahan kimia dan teknik tertentu tanpa air atau bisa diterjemahkan menjadi cuci 

kering. Metode ini memerlukan bahan kimia khusus dan alat khusus sehingga jika  memerlukannya,  

lebih baik menggunakan jasa penatu yang menawarkan layanan dry clean. Hanya pakaian tertentu perlu 

atau bisa dicuci kering.  

Perbedaan Laundry dan Dry Clean 

Keterlibatan air. Dry clean disebut demikian karena memang prosesnya tidak melibatkan air sehingga 

pakaian tetap relatif kering selama proses pencucian. Pada proses laundry, cucian dibersihkan di dalam 

air bercampur detergen untuk mengangkat kotoran sehingga cucian perlu dikeringkan setelah menjalani 

proses laundry. 

Bahan pembersih. Bahan pembersih yang dipakai dalam laundry berupa deterjen dengan tambahan 

pewangi dan pelembut kain, kurang lebih sama dengan yang Ibu pakai di rumah. Dry clean 

menggunakan bahan kimia perchloroethylene untuk mengangkat kotoran pada pakaian. Sebagian orang 

yang berkulit sensitif mudah teriritasi oleh bahan kimia yang dipakai dalam proses dry cleaning, 

sedangkan deterjen yang digunakan dalam proses laundry biasanya lebih aman untuk kulit sensitif. 

Proses. Untuk mencuci secara kering, pakaian dimasukkan ke dalam mesin dengan bahan kimia 

pembersih. Setelah itu, bahan kimia pembersih dipisahkan dari pakaian untuk didaur ulang. Sedangkan 

pada proses laundry, bahan pembersih dilarutkan ke dalam air dan kemudian dibuang setelah dipakai 

untuk mencuci pakaian. 

Konsumsi energi listrik. Energi listrik yang digunakan untuk proses laundry dengan mesin cuci bisa 

hingga 50% lebih sedikit dibanding energi listrik yang diperlukan untuk menjalankan mesin dry clean. 

Jenis cucian. Hampir semua pakaian sehari-hari bisa dicuci menggunakan mesin cuci dan deterjen biasa 

di rumah atau, jika waktu terbatas, tamu  bisa menyerahkannya ke bagian layanan laundry. Sebaliknya, 

dry clean biasanya diperlukan oleh pakaian-pakaian berbahan atau berstruktur spesial, misalnya bahan 

awol alami, gaun pengantin, kostum tradisional, dan jas. Meskipun begitu, ada juga jas yang bisa dicuci 

dengan mesin cuci. 

Ongkos. Biaya layanan dry cleaning biasanya dihitung berdasarkan jumlah pakaian, sedangkan biaya 

layanan laundry biasanya dikalkulasi menurut jumlah atau berat pakaian. 



Ingatlah untuk memeriksa label perawatan pakaian. Jika pakaian memang harus dicuci kering, maka 

perlu menyerahkannya ke bagian laundry  (Benatu) yang menawarkan layanan dry clean. 

Bahan utama dalam system Dry Cleaning : 
1. Solvent 
2. Filter-Power (bubuk saringan) 
3. Carbon Bubuk arang yang diobati) 

 

Proses Dry Clean Laundry 

Peralatan yang digunakan untuk melakukan proses Dry Cleaning adalah : 

 Steamer atau saat ini bisa menggunakan setrika uap yang dimana pakaian hanya diberi uap 

(setrika tidak menempel di pakaian) 

 Alat Spotting (Spotting Gun, Sikat gigi) 

 PCE (Deterjen khusus untuk Dry Clean) 

Langgkah-Langkah Dry Cleaning sebagai berikut : 

1. Siapkan Steamer atau setrika uap (Panaskan terlebih dahulu Steamernya sampai uap dalam 

mesin tersebut keluar dengan baik) 

2. Pertama Lakukan Spotting. Proses Spotting ini untuk menghilangkan noda-noda berat, cari satu 

persatu noda pada pakaian. Kancing dan aksesories lainnya akan diperiksa. Apabila kancing tidak 

tahan terhadap solvent maka sebaiknya dilepas ataupun dibungkus dengan menggunakan 

aluminium foil.Lalu untuk linen yang berbahan yang tipis maka akan dimasukkan dalam jaring 

(net) untuk menghindari kerusakan. 

Perlu diperhatikan :  

Bahan Berwarna Putih 

Linen dimasukkan ke dalam mesin dry cleaning. Dicuci dengan solvent bersih. Beberapa waktu 

kemudian diextract selanjutnya didrying selama 15 menit. Terakhir didinginkan kemudian 

diangkat. 

Bahan Berwarna Terang 

Bila linen berwarna terang, maka akan diperiksa apakah gampang luntur atau tidak. Setelah itu 

dicuci dengan menggunakan solvent sisa dari pencucian warna putih. Selanjutnya proses 

pencucian seperti tahap pertama di atas. 

Bahan Berwarna Gelap 

Pertama diperiksa bahannya apakah luntur atau tidak. Lalu dicuci menggunakan solvent dari sisa 

pencucian berwarna putih dan terang. Selanjutnya memakain proses pencucian seperti tahapa 

pertama dan kedua di atas. Khusus untuk pencucian berbahan gelap dapat menggunakan 

solvent yng sudah dipakai tadi dua atau tiga kali proses pencucian. 

 

3. Lakukan Spraying.  Proses ini adalah proses penyemprotan bahan kimia atau PCE ke seluruh 

pakaian secara merata terutama pada bagian kerah pakaian atau lipatan-lipatan lengan. PCE ini 

berfungsi sebagai pembersih seperti detergent, membunuh kuman serta bisa digunakan untuk 



membersihkan noda – noda tertentu. (Khusus Jas semprotkan juga lapisan dalam atau furing ). 

Proses ini biasanya menggunakan Sprayer yang dimana bahan sprayernya tebal. 

4. Lakukan Steaming.Pada proses ini menggunakan alat Streamer atau setrika uap yang sudah 

dipanaskan tadi,  dan steam pada seluruh pakaian dalam dan luar hingga merata sehingga 

pakaian menjadi licin dan rapi. 

 

5. Setelah selesai biasanya di hangger dan dibungkus menggunakan plastik hangger. Hanger dan 

plastik hanger ini biasanya diberikan juga ke custumer/tamu yang menggunakan jasa dry 

cleaning. 

 

6. S e l e s a i.  

 

DESTILASI 

Destilasi merupakan proses penyulingan solvent yang sudah kotor untuk menghasilkan solvent 

bersih/murni. 

Mesin-mesin Dry Cleaning ( DC ). 

1. Dry Cleaning Machine 
2. Dry Cleaning Press Unit 

 Utility Dry Cleaning Unit 
 Mushroom Dry Cleaning Press : untuk menyetrika bagian atau 

celana panjang atau pundak baju dan sejenisnya 
 Utility Dry Cleaning Press : untuk menyetrika bagian kaki celana 

panjang atau rok bawah atau dress bagian bawah dan sejenisnya 
 Steam Air Garment Finisher : untuk mengepress jas, jaket, 

dress dan sejenisnya 
 
 

 Hand Steam Iron : untuk menghaluskan bagian bagian lain 

 Pant Topper 

 Silk Presser 

 Puffer 
 

Peringatan 

Beberapa bahan yang hanya boleh dicuci kering, seperti rayon, akan menyusut apabila dicuci dengan 

tangan atau mesin. Sebagian besar bahan hanya akan menyusut pada pencucian pertama. 

Aturan umumnya adalah selalu gunakan cuci kering dan jangan pernah mencoba mencuci bahan yang 

terbuat dari serat asetat, kulit, atau kulit halus. 



Bahan yang memiliki zat tambahan, seperti zat yang membuatnya kaku, hanya boleh dicuci kering. 

Jangan pernah gunakan mesin untuk mencuci bahan-bahan yang hanya boleh dicuci kering dan memiliki 

renda sensitif, manik-manik, atau lipatan khusus, lipatan tambahan, atau jahitan spesifik. 

 


