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Mencuci baju adalah salah satu pekerjaan rumah yang melelahkan dilakukan tertutama untuk orang-orang
yang sibuk berkegiatan sehari-hari. Maka muncul lah usaha laundry yang menjawab kebutuhan untuk orangorang yang tidak sempat mencuci bajunya.
Usaha laundry adalah salah satu usaha yang bisa kamu mulai dari rumah. Terkesan tidak memerlukan
kemampuan khusus, usaha laundry menjadi salah satu usaha kecil menengah yang populer di masyarakat.
Namun jangan meremehkan usaha laundry, terdapat beberapa jenis usaha laundry dari yang skala rumahan
hingga skala profesional yang membutuhkan keahlian khusus untuk mengetahui cara mencuci yang tepat!
Mari mengenal jenis-jenis usaha laundry yang ada saat ini, dari yang skala rumahan hingga skala industri
Jenis-Jenis Usaha Laundry
1. Laundry Kiloan
Laundry kiloan adalah yang paling mudah ditemukan disekitar daerah perumahan. Laundry kiloan biasanya
menghitung tarif berdasarkan berat cucian yang dititipkan oleh konsumen. Hanya dengan satu atau dua
mesin cuci, kamu pun bisa memulai usaha laundry kiloan.
Usaha laundry kiloan cocok untuk dibuka di daerah Kos-kosan yang dekat dengan kampus atau perkantoran,
namun daerah perumahan yang kebanyakan penduduknya masih tergolong keluarga-keluarga muda juga
dapat menjadi tempat yang cocok untuk memulai usahamu. Karena kebanyakan keluarga muda saat ini
keduanya bekerja sehingga membutuhkan solusi untuk meringankan pekerjaan rumah mereka.
2. Laundry Koin
Laundry koin mungkin masih agak asing ditelinga, namun sistem ini sudah banyak dijalankan di luar negeri.
Laundry jenis ini berjalan dengan sistem swalayan di mana konsumen mengoperasikan sendiri mesin cuci
yang disediakan dengan memasukan koin dimesincuci yang telah disediakan.
Usaha laundry koin membutuhkan modal yang lebih besar karena kamu harus menyediakan mesin cuci
dengan jumlah yang lebih banyak untuk melayani konsumen secara maksimal.
Salah satu kelebihan Laundry koin adalah tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja karena konsumen
mengurus sendiri cuciannya. Sehingga biaya yang paling banyak dan rutin dikeluarkan adalah untuk
pemeliharaan mesin-mesin tersebut.
Selain itu kamu juga dapat menjual berbagai kebutuhan untuk mencuci seperti deterjen, pelembut atau
pewangi di usaha laudry koin mu untuk menambah keuntungan.
3. Laundry Industri
Laundry industri adalah laundry dalam partai besar. Konsumennya bukan lagi perseorangan namun sudah
bisnis lain seperti hotel, rumah sakit atau industri lain yang membutuhkan jasa mencuci pakaian atau kainkain dalam jumlah besar.
Biasanya usaha laundry skala besar ini membutuhkan area yang lebih besar dan tenaga kerja yang lebih
banyak karena jumlah yang dikerjakan tentu tidak sedikit sehingga untuk memulainya pun dibutuhkan dana
yang jauh lebih banyak.
4. Laundry Professional
Laundry profesional sering kali juga disebut DRYCLEAN yang menggunakan berbagai teknologi mesin dan
bahan-bahan zat pencuci profesional yang disesuaikan dengan bahan dan kebutuhan pakaian tersebut.
Seringkali pakaian yang dicuci menggunakan jasa laundry profesional membutuhkan penanganan khusus
dalam proes pencuciannya. Usaha laundry profesional ini biasanya membuka banyak cabang sekaligus
ataupun bergerak dengan sistem Franchise menggunakan merek yang sudah dikenal banyak orang. Laundry
profesional ini juga sering kali memberikan layanan kilat dalam pengerjaanya.

Setelah mengenali jenis-jenis usaha laundry, apa saja yang harus diperhatikan untuk menjalankan usaha
laundry?
1. lokasi – lokasi akan sangat mempengaruhi usaha laundrymu, karena konsumen cenderung memilih
laundry yang dekat dengan lokasi tempat tinggalnya.
2. Riset harga – biaya jasa yang kamu tawarkan harus dapat bersaing dengan laundry lainnya sekitarmu,
jangan terlalu murah ataupun terlalu mahal. Sesuaikan juga dengan biaya- biaya yang harus kamu keluarkan
untuk operasional.
3. Ketepatan waktu – waktu pengerjaan perlu kamu perhatikan sehingga dapat memberikan kepastian dan
ketepatan untuk konsumen yang menggunakan jasa laundry mu.
4. Promosi – promosi yang menarik akan membuat konsumen lama maupun baru senang, namun hati-hati
dalam membuat promosi, jangan sampai kamu merugi untuk promosi tersebut.
5. Maintenance mesin cuci – sebagai alat utama yang digunakan untuk usaha mu, pastikan untuk melakukan
perawatan teratur pada mesin cuci, karena bila rusak tentu akan sangat mempengaruhi alur pengerjaan mu!
Sudah siap memulai usaha laundry mu?
Ajukan kebutuhan modal usaha laundry mu bersama DANASTRA.
Danastra menawarkan pinjaman dana multiguna yang merupakan bagian dari FIFGROUP yang berizin dan
diawasi oleh OJK.
Ajukan langsung di >> https://fifgroup.co.id/danastra

