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Paket Usaha Sablon Digital Berbasis Mesin Cutting Tenneth 
 

Untuk melayani sobat ronita yang masih baru dalam dunia sablon digital maka kami membuat 
layanan paket usaha sablon digital berbasis mesin cutting tenneth keluaran china yang sangat 
terjangkau harganya sehingga mudah untuk memulainya. Nanti diharapkan ketika usaha sudah 
berjalan maka sobat ronita bisa menambah mesin yang berada di kelas atasnya seperti mimaki atau 
roland.  
 
Walupun sebagai kelas pemula tetapi mesin cutting tenneth ini sudah sangat bagus dan komplet 
fasilitasnya sehingga kita akan tetap bisa berkreasi secara sempurna, yang penting kita harus terus 
semangat dan kreatif. 

 
Berikut adalah paket usaha yang kami tawarkan : 
 
Paket Usaha Berbasis Mesin Cutting TENNETH 

1. Mesin cutting TENNETH T60  : Rp. 13.500.000 
2. Mesin press standar A4   : senilai 2.9jt 
3. Transfer Paper Stabilo 10 lembar : senilai 500rb 
4. Masking paper 1o lembar  : senilai 125rb 
5. Poliflex pvc korea 10 m   : senilai 700rb 
6. Free sampel design line art  : senilai 500rb (5 file) 
7. Free font bola     : senilai 2jt 
8. Pelatihan gratis sampe bisa  : senilai 3,5jt 
9. Free stiker promo 1 m2   : senilai 150rb 

Jadi hanya dengan membayar paket Rp. 13.500.000 anda sudah mendapatkan aneka bonus jutaan 
rupiah sebagai modal mengawali usaha secara baik dan benar. 

Apa yang bisa sablon dengan paket A ini dan apa kelebihan paket ini?  

1. Modal terjangkau dan tidak memerlukan tempat usaha yang luas, anda bisa memulai dari 
kamar atau rumah anda atau bahkan garasi anda. 

2. Mesin cutting Tenneth sudah dilengkapi sensor optic sehingga nantinya jika anda memiliki 
mesin printing maka mesin ini akan tetap terpakai untuk menghasilkan sablon kaos berbasis 
transfer paper yang fullcolor. 

3. Mesin cutting Tenneth memiliki garansi 1 tahun dan mesin bandel di kelasnya sehingga 
boleh di bilang minim perawatan yang akan merepotkan anda. 

4. Mesin cutting Tenneth juga dapat digunakan untuk membuka usaha cutting sticker untuk 
motor dan mobil sehingga bagi anda yang ingin mengembangkan usaha ke arah sticker juga 
bisa memaksimalkan mesin ini tanpa perlu tambahan mesin apa-apa lagi. 

5. Dengan paket usaha ini anda bisa memproduksi sablon kaos, sablon tas, sablon jaket, sablon 
jeans dan sticker cutting. 
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Berikut penampakan mesin di paket usaha ini  

 

 

Biaya Produksi dan Balik Modalnya Bagaimana? 
 
Berapa biaya produksi untuk 1 kaos sablon digital menggunakan transfer paper stabilo? Dalam kasus 
ini kami akan mencontohkan biaya produksi untuk sistem cutting only. Jadi kita hanya mengandalkan 
warna bahan tanpa mencetak karena dengan asumsi kita belum punya mesin cetak ecosolvent. 

1. Harga bahan 32x48 cm Rp. 50.000, saya jadikan 1 kaos agar sablon terlihat full dan besar 
2. Harga kaos Rp.35.000 
3. Masking paper Rp. 6.000 
4. Total biaya 1 kaos adalah Rp. 91.000 
5. Harga jual kaosnya adalah Rp. 150.000 
6. Margin per kaos Rp. 59.000 

So anda dapat melihat bahwa profit atau margin yang bisa kita dapat adalah sekitar 39.3%. Sebuah 
margin yang sangat bagus padahal ini hanya menggunakan sistem cutting only belum menggunakan 
sistem print yang akan lebih variatif. 
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Oke mari kita hitung, jika dalam sehari kita mampu menjual 5 kaos maka profit yang kita dapatkan 
adalah Rp. 59.000 x 5 = Rp. 295.000. 
Jika kita bekerja sebulan selama 25 hari kerja maka profit yang bisa kita dapat adalah Rp. 590.000 x 
25 = Rp. 7.375.000 

Dengan membagi modal usaha yang kita keluarkan semisal 12.5jt maka dalam waktu 2 bulan sudah 
akan balik modal. Asumsi paling lama adalah 6-12 bulan dengan konsep di awal usaha anda harus 
banyak promosi dan mengenalkan produk. 

Perhitungan di atas adalah sebuah contoh simple bagaimana bisnis sablon digital ini mudah untuk 
dijalankan dan mudah untuk kembali modalnya. Akan tetapi anda harus selalu ingat bahwa tidak 
ada kesuksesan yang mudah, semua membutuhkan kerja keras dan keseriusan kita dalam 
menjalaninya. 

Itulah gambaran tentang paket usaha yang ronita tawarkan dan jika anda memiliki modal yang lebih 
terbatas maka kami pun siap mencarikan alternatifnya sehingga modal kerja bisa di tekan sesuai 
kemampuan anda. Untuk lebih detailnya anda bisa menghubungi kami.  
 
Berikut Adalah Contoh Proses Pembuatan Sebuah Sablon kaos Digital : 

1. Siapkan design line art yang anda suka 
2. Cutting dan buang bagian bahan yang tidak terpakai 
3. Berilah masking agar mudah menempelkan ke kaosnya 
4. Press dengan mesin press selama 10-15 detik suhu 150 derajat 
5. Tunggu sampai dingin dan cabut pelan-pelan maskingnya 
6. Jadi deh kaos stabilo yang unik dan menarik 

 

 

SIlakan Hubungi Kami di sini jika anda tertarik untuk mendapatkan informasi lebih detailnya 
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RONIta Digital Printing 
Ruko Tol Boulevard BSD BLok D No.1 
Jl. Pahlawan Seribu Serpong Tangerang Selatan 
Phone : 021/98705896/ 021-53158066 
WA : 081210987567 
WA : +6281282572628 
Email : ronita.dp@gmail.com 

 

 

 


