
Penyetrikaan Linen Hotel / House Laundry 
 
Pekerjaan menyetrika memang tergolong pekerjaan rumah tangga sederhana yang 
tampak mudah. Padahal untuk menghasilkan pakaian rapi sempurna dalam jumlah 
banyak setiap harinya bukanlah tugas remeh. Pernahkah anda menyetrika pakaian 
namun masih saja merasa kurang rapi ? Sebentar dipakai langsung balik kusut lagi. 
Sementara waktu yang dimiliki kian berkurang. Jadinya pakaian yang dikenakan 
seadanya saja. 
  
Untuk mengatasi masalah-masalah sejenis kita harus tahu cara menyetrika yang benar. 
Cara yang benar dapat meliputi cara menyetrika kemeja, cara menyetrika celana, cara 
menyetrika seprai (bed sheet), atau pun cara menyetrika baju bahan katun. Berbagai 
jenis garmen campuran yang banyak digunakan di industri hospitality seperti hotel 
dewasa ini menambah beban kita agar segera menguasai cara menyetrika yang benar. 
 
Cara Menyetrika Secara Umum 

Penguasaan teknik menyetrika dapat mempengaruhi hasil pakaian yang menjadi objek 
setrika. Apakah selama ini anda sudah yakin menyetrika dengan cara yang benar ? 
Mari kita pastikan dengan cara di bawah ini. 
1. Cek Setrika 

Sebelum menyetrika, sebaiknya kita harus memastikan peralatan yang akan digunakan, 
seperti yang menggunakan energy listrik (machine) dalam hal ini anada dapat 
mengoperasikan mesin setrika. Apakah yang anda pakai setrika listrik otomatis saja 
ataukah setrika uap ?. Biasanya di setiap produk resmi selalu disertai buku panduan 
sebagai petunjuk pengoperasian. Jika memang baju yang dipakai lebih maksimal 
disetrika menggunakan setrika uap, sementara kita belum mengenalnya, maka tidak 
salah membaca buku petunjuk di dalam kardus produk. 

Setelah memahami teori pengoperasiaan mesin setrika, kita harus melakukan praktek. 
Pengetahuan tanpa diaplikasikan hanyalah kebohongan. Karenanya, kita harus 
langsung mulai mengatur suhu dan mengisi air (jika setrika uap). 
 
2. Jenis linen yang akan disetrika  
 
Perhatikan jenis linen yang akan disetrika (linen hotel) seperti semua yang ada dikamar 
tamu dan restaurant atau banquette (house laundry). Pisahkan semua jenis linen yang 
dapat disetrika dan yang tidak, sebab tidak semua linen hotel dapat disetrika seperti 
semua jenis Towels yang ada dikamar mandi tamu dan handuk kolam renang (pool 
towel), itu dapat dilakukan dengan cara dilipat rapi setelah dari mesin pengering, sesuai 
lipatan standar hotel. 
 
3. Cocokkan dengan Pakaian 

Hal ini mempengaruhi kualitas pakaian dalam jangka waktu panjang. Ketidak sesuaian 
suhu setrika dengan bahan pakaian dapat merusak atau memperlama waktu 
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penyetrikaan. Tentunya anda tidak ingin kan menyetrika lama tetapi hasilnya justru jauh 
dari harapan. Karenanya mulailah membiasakan diri mencocokkan bahan baku pakaian 
anda dengan suhu setrika. 

Mulailah menyetrika dengan pakaian-pakaian berbahan ringan yang membutuhkan 
panas tingkat kecil. Lalu bertahap naik sedikit demi sedikit hingga tingkat panasnya 
mencapai maksimal. Biasanya di tingkatan panas teratas digunakan merapikan pakaian 
berbahan katun dan sejenisnya. 

Cara termudah memastikan jenis kain adalah dengan melihat label yang disematkan di 
pakaian. Tetapi bila baju anda merupakan hasil pesanan di penjahit langganan, jangan 
lupa menanyakan langsung ketika mengambil pesananannya. Dengan begitu proses 
pencocokan tidak dilakukan berdasarkan ‘sepertinya’ alias kira-kira. 

 
4. Perhatikan Alasnya 
Alas dari papan setrika ternyata menentukan pula hasil setrikaan. Logikanya jika suatu 
pekerjaan di atas meja digelar dengan permukaan yang tidak rata, maka hasilnya akan 
bergelombang. Begitu pun dengan proses menyetrika yang membutuhkan permukaan 
rata.  
Bukan hanya permukaan rata. Alas setrika harus dipastikan berasal dari bahan yang 
lembut namun tidak lembek. Misalkan saja tumpukan dari beberapa kain selimut bersih. 
Anda bisa saja mengganti alas setrika dengan kain apapun, yang terpenting bahannya 
tidak lembek dan memiliki permukaan rata. Agar lebih praktis, kita boleh membeli meja 
setrika yang sudah dilengkapi alas standar. 
 
5. Melapisi Kain 

Setelah setrika yang suhunya disesuaikan tadi sudah siap untuk menyetrika, maka 
proses menyetrika harus segera dimulai. Jangan biarkan setrika panas terlalu lama. Hal 
ini dapat mengakibatkan kilap serta hasil buruk pada objek setrika. 
Agar panas setrika tidak langsung bersentuhan dengan pakaian, kita harus membuat 
pembatas. Selembar kain tipis atau kertas dapat menjadi pelapis antara kain dengan 
permukaan setrika. Apabila setrika yang anda gunakan adalah setrika uap, 
semprotkanlah uap ke objek sebelum melapisinya.  
  
6. Simpan dengan Baik 
Hal terakhir yang perlu diperhatikan agar proses menyetrika tidak sia-sia adalah 
menyimpan pakaian dengan baik. Jangan sembarangan melipat pakaian setelah 
disetrika. Waktu yang anda habiskan bisa sia-sia karena salah memperlakukan di 
proses penyimpanan.   

Perlu diketahui, melipat pakaian yang baru disetrika dalam kondisi panas bisa saja 
menimbulkan bekas lipatan yang tidak diinginkan. Karenanya, lebih baik gantung saja 
pakaian di udara terbuka lebih dulu. Setelahnya, anda baru diperbolehkan melipat 
dengan rapi. Kemudian jangan sampai menyimpannya di lemari yang pengap agar tidak 
ada jamur atau bakteri yang mengerubungi pakaian anda 
 



Menyetrika pakaian memang gampang-gampang-susah. Banyak orang sembarang 
menyetrika. Padahal menyetrika harus mengetahui jenis bahan, ataupun harus 
memperhatikan suhu, dan sebagainya. 

Salah menyetrika bisa menyebabkan pakaian rusak. Untuk menhindarinya, Anda dapat 
melakukan beberapa cara.  

Ketahui Jenis Bahan 

Tidak semua jenis bahan pakaian dapat disetrika, misalnya polyester. Kandungan serat 
polimer pada bahan ini tidak tahan panas sehingga mudah sekali terbakar. Pakaian 
olahraga biasanya banyak yang menggunakan bahan ini. 

Jika ragu mengenai bahan pakaian yang akan Anda setrika, biasakan melihat dahulu 
label informasi cara perawatan pda label pakaian, terutama pada pakaian yang memiliki 
perawatan khusus. 

Pelajari Pengaturan Suhu 

Pengaturan suhu sangat penting saat menyetrika. Jika terlalu panas dapat 
menyebabkan kerusakan, sebaliknya jika kurang panas akan membuat pakaian tidak 
halus. Pastikan untuk memilih temperatur yang tepat, sesuai dengan informasi yang 
tertera di label pakaian. 

Perhatikan! khusus untuk pakaian berbahan wol atau sutera. Bahan sutera biasanya 
tidak boleh disetrika dengan suhu di atas bahan katun. 

Mulai dari yang mudah 

Awali menyetrika pakaian dari yang paling mudah, seperti pakaian bayi, atau pakaian 
dalam. Lalu disusul pakaian-pakaian lainnya seperti kaus, blouse, celana panjang. 

Ini dilakukan untuk menghindari kelelahan di awal sebab aktivitas menyetrika 
membutuhkan energi yang besar. Dengan begitu hasil menyetrika juga akan optimal. 

Kaus Sablonan 

Jika Anda memiliki kaos sablonan jangan langsung menyetrikanya karena dapat 
menyebabkan kerusakan. Bagian bersablon cenderung akan lengket jika bersentuhan 
langsung dengan panas setrika. 

Sebaiknya, setrika bagian yang bersablon dari dalam kaos atau bagian belakang 
sablonan. Sablonan akan mendapat panas yang merata tanpa harus bersentuhan 
langsung dengan setrika.   

 



Perhatikan Lekukan Saat Menyetrika 

Hindari menyetrika pakaian pada bagian-bagian yang rentan melar, seperti bagian karet 
leher, karet pinggang, cukup setrika bagian tepi-tepinya saja sehingga karet tetap awet. 

Hindari Menyetrika Baju Lembap 

Hindari menyetrika baju yang belum sepenuhnya kering. Jika dilakukan dapat 
menyebabkan pelapukan pada kain. Selain itu dapat menimbulkan bau apek pada 
pakaian, meskipun diberi telah diberi pengharum. 

Jika pakaian sulit kering karena tak cukup panas matahari, Anda dapat 
mengeringkannya dengan cara diangin-anginkan. 

Bersihkan Tapak Setrika 

Selalu periksa bagian bawah atau tapak setrika. Pastikan selalu dalam keadaan bersih 
sehingga tidak mengotori pakaian yang akan disetrika. Jika mendapati adanya kotoran, 
Anda dapat membersihkan menggunakan daun pisang. 

Saat setrika panas, gosok-gosokan pada daun pisang. Tapak setrika akan licin dan 
bersih. Usai menyetrika biasakan untuk membersihkan kembali tapak setrika. 

Satu Alur 

Saat menyetrika usahakan hanya membentuk satu alur. Alur seringkali digunakan saat 
menyetrika kemeja atau celana kain. Ikuti lipatan kain sehingga hasilnya akan rapi dan 
halus. Terlalu banyak membuat alur akan dapat membuat hasil setrika tidak optimal. 

Ketahui Urutan Menyetrika 

Setiap pakaian memiliki urutan menyetrika yang berbeda-beda. Mulailah menyetrika 
baju dari bagian paling kecil. Misalnya pada kemeja, dimulai dari kerah, lengan, lalu 
bagian depan yang lebih lebar. 

Pada celana dimulai dengan lipatan bagian dalam, baru ke bagian luar. Menyetrika 
sesuai urutan akan membuat pakaian lebih rapi dan mencegah kusut. 

Cara menyetrika bahan linen memang tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin 
untuk dilakukan. Linen dibandingkan dengan katun memiliki serat yang lebih kuat dan 
lebih dingin serta menyerap keringat. Walaupun permukaannya agak kasar namun kain 
linen tetap nyaman di kulit oleh karena itu linen jarang digunakan untuk membuat 
pakaian namun linen kerap kali digunakan sebagai bahan dasar membuat seprai. Dari 
semua keuntungan itu masih juga banyak orang memilih untuk menghindari linen 
karena memang kain linen agak sulit untuk disetrika serta kain linen merupakan salah 



satu jenis kain yang sangat mudah sekali kusut. Oleh karena itu penting untuk 
mengetahui beberapa tips dan cara menyetrika bahan linen berikut: 

 
Cara Menyetrika Bahan Linen 
Sebelum menyetrika bahan linen pastikan bahan linen sudah benar-benar kering 
karena bahan linen sangat rentan terhadap jamur karena memang linen terbuat dari 
serat alami. Jika lembab maka jamur akan lebih mudah menempel. Sebaiknya 
menggunakan setrika listrik otomatis biasa karena linen memerlukan suhu setrika yang 
cukup tinggi yang mungkin hanya dimiliki oleh jenis setrika uap dengan teknologi paling 
canggih. 
1. Setelah bahan linen siap disetrika siapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti setrika 

dengan pengatur suhu dan meja setrika. 
2. Atur suhu setrika pada suhu tertinggi, karena bahan linen memang tidak mudah 

disetrika oleh karena itu butuh setrika dengan suhu tinggi untuk menghilangkan 
kerutan-kerutan pada kain linen. Namun penting juga untuk dicatat bahwa walaupun 
kain linen tahan panas namun bukan berarti tidak mudah terbakar. Karena serat 
alami membuat kain ini juga bisa terbakar jika setrikaan terlalu lama menempel 
pada permukaan kain. 

3. Sebaiknya memang menyetrika bahan linen dari bagian dalam untuk melindungi 
permukaan bahan linen. Atau bisa juga menggunakan kain pelapis sehingga 
setrikaan tidak langsung menempel pada permukaan bahan linen. 

4. Jika menggunakan semprotan pewangi pakaian pastikan tidak meninggalkan noda 
pada permukaan pada kain linen. Itu pulalah gunanya menyetrika dari bagian dalam 
kain linen sehingga jika memang meninggalkan noda yang terkena adalah bagian 
yang tidak tampak dari luar. 

5. Cara menyetrika kain linen pun penting untuk diperhatikan yaitu selalu menyetrika 
dalam satu arah karena jika bolak balik atau malah tidak beraturan hanya akan 
membuat kain linen semakin kusut sehingga proses menyetrika menjadi lebih lama 
dan buang-buang waktu dan tenaga tentunya. 

Lima tahapan di atas adalah cara paling mudah untuk menyetrika bahan linen dan 
tentunya bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun khusus untuk seprai tentunya kamu 
perlu juga mempelajari cara menyetrika seprai kemudian gabungkan teknik menyetrika 
bahan linen jika seprai kamu terbuat dari bahan linen. 
 
Cara Merawat Bahan Linen 

Memperhatikan cara merawat bahan linen juga penting karena seperti yang sudah 
disebutkan di atas, bahan linen sangat mudah sekali dihinggapi jamur jadi selalu 
perhatikan juga bagaimana merawat dan menyimpannya agar tetap awet. 
1. Setelah disetrika segera lipat kain linen dan simpan di rack . Atau boleh juga 

digantung dengan menggunakan hanger. 
2. Selalu jaga kebersihan rack/lemari dan jangan sampai lembab karena hanya akan 

mengundang jamur pada koleksi kain linen kamu. 
3. Tambahkan juga kapur barus agar kain linen benar-benar terlindungi. 
Karakter kain linen adalah jenis kain yang sangat mudah kusut serta memerlukan 
setrika dengan suhu yang cukup panas untuk menghilangkan kerutan atau kusut-kusut 
tersebut. 
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