
Bab 3

Mengejutkan! Cerita asal 

muasal Cellophane tape (2)

��



��

Jeng Jeng

N
ic

h
ib

a
n
 K

o
g

y
o

 C
o

.,
 L

t
d
.

Ceritanya dim-

ulai setahun 

sebelum cel-

lulose tape 

dijual. tahun 

1947...

tahun 

1947 

tokyo

seorang 

perwi-

ra GHQ 

datang ke 

perusa-

haan ini.

GHQ adalah 

organisasi 

yang berpu-

sat di amerika, 

menduduki je-

pang setelah 

perang.

Setelah Perang Dunia II, GHQ adalah markas umum dimana Tentara 
Sekutu menduduki Jepang. Douglas MacArthur adalah komandan tertinggi.

A P A K A H K A M U T A H U ?
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...
...

pegawai 

nichiban

pener-

jemah

cellu-

lose

tape?
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Lebar cellulose tape adalah 12 mm atau 24 mm karena didasarkan pada 

satuan panjang Inci (1 inci sekitar 24 mM).

A P A K A H K A M U T A H U ?



Syut

Syup

yes!

dibuat di 

amerika?

iya.

ini,

beliau ingin 

anda mem-

buat pita 

yang sama 

SEPERTI ini.

cellu-

lose tape 

buatan 

jepang...

��



baik. iz-

inkan saya 

melaku-

kannya!

saat itu, GHQ 

mengecek su-

rat-surat yang 

dikirim di jepang, 

membukanya Lalu 

ditempel kembali 

sebelum dikirim-

kan.  pekerjaan 

itu menggunakan 

banyak cellulose 

tape.

namun, 

mengimpor 

cellulose 

tape dari 

amerika mem-

butuhkan 

waktu dan 

uang lebih.

ooh, maka dari 

itu dibuatlah di 

jepang ya.

benar! saya 

katakan tadi, di 

jepang saat itu, 

pengembangan 

cellulose tape 

juga berlanjut 

secara mandiri .

dengan me-

manfaatkan 

teknologi 

itu, pengem-

bangan ber-

lanjut den-

gan baik...
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Deg-deg

Deg-deg

dan, dalam 

sebulan bi-

sa membuat 

prototipe.

waah! hanya 

dalam sebu-

lan?

1 bulan 

beri-

kutnya

silahkan. mun-

gkin kualitasnya 

belum baik.

...
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amazing! hebat. 

bahkan di amerika 

butuh 10 tahun un-

tuk sebagus ini.

kalian bisa mem-

buatnya hanya 

dalam sebulan!

eh? 

jadi...

silahkan  

lanjutkan pro-

duksinya!

terima 

kasih ban-

yak!

Demikian, 

produksi 

cellulose 

tape pertama 

jepang dim-

ulai.

yeay! sen-

angnya!

�	
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Ruang Penelitian

tapi, di situ 

masalah 

besar mun-

cul...

masalah 

besar?

Hmm...

kenapa? apa 

ada  

masalah?

tentang ini, 

coba dib-

uka.

hmm? pita 

prototipe 

ya.
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mungkin 

perekat 

sintesis 

penyebab-

nya...

hah!? Semu-

dah itu terle-

pas!

yah... pada-

hal proto-

tipe yang 

dibuat mu-

sim panas 

tidak ada 

masalah.

saat itu cel-

lulose tape 

menggu-

nakan bah-

an perekat 

baru yaitu  

perekat sin-

tesis.

tapi, di mu-

sim dingin 

yang suhunya 

rendah, seke-

tika daya per-

ekatnya  

hilang!

hah! 

kenapa?
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Contoh dari perekat sintesis disebut (Akrilik Polimer), yang terbuat dari minyak 

bumi.

A P A K A H K A M U T A H U ?



Hwah!

Fyuuu

Ruang Presiden Direktur

pada saat itu, 

masih belum 

ada penelitian 

untuk menga-

tasi....

perubahan daya 

perekat aki-

bat perubahan 

suhu karena 

pergantian mu-

sim panas dan 

dingin.

j.. jadi 

gimana?

harus 

bagaimana? 

kita sudah 

membeli  

banyak bah-

an baku ini...

oke, coba 

konsulta-

si dengan 

presiden 

direktur.

�




Pres iden 

D i r e k t u r 

Utahashi 

saya pa-

ham.
buat ulang 

dari awal!

Apa! t.. tapi 

kalau ba-

han baku 

yang sudah 

diimpor ter-

buang sia-

sia, peru-

sahaan kita 

akan rugi 

besar...

semua, den-

garkan ini.

produk ini 

akan sangat 

dibutuhkan 

bagi jepang.

karena 

itu, jangan 

menyerah 

dan buat-

lah pro-

duk yang 

memuaskan 

orANG BAN-

YAK!
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lengket

!

baik pak!

para peneliti yang 

bersemangat 

karena kata-kata 

presiden direktur, 

meninjau kembali 

bahan baku untuk 

bahan perekat.

ini dia. di suhu 

rendah pun 

daya perekat-

nya tetap!

Benar. Oke, 

karet alam 

kita tetap-

kan!

��



Huh...

Buk!

Lalu dari peneli-

tian, dihasilkan 

bahan perekat 

dari karet alam, 

dan berhasil.

hoo, 

akhirnya 

selesai.

syukur-

lah.

syukur-

lah...

Dengan ini 

Cellulose 

tape per-

tama di je-

pang dirilis 

tahun 1948

yeay! 

akhirnya 

berha-

sil!

Kok kamu 

yang Yeay 

sih!
Namun 

demikian!

A P A K A H K A M U T A H U ?��
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Jika seluruh Panfix™ Cellulose Tape yang telah dijual sampai sekarang 

dipanjangkan, bisa memutari bumi sekitar 4500 kali.



Heeeh

Jrek

hmm

Haah

Syut

Untuk Cel-

lulose tape 

yang akhirn-

ya dirilis, uji 

lebih lanjut 

masih menung-

gu.

Bagian 

Pen-

jualan 

nichiban 

saat itu

Kerja 

bagus, 

senior. 

Ada apa?

Hari ini pun 

saya ke 

pabrik baru...

Saya tidak 

tahu ben-

da ini un-

tuk apa!

oh ya... saya 

juga dibilang 

hal yang sama.

kalau di-

pakai, pasti 

bisa ber-

manfaat.

A P A K A H K A M U T A H U ? 
�Pisau cutter yang bisa dilipat telah ditemukan oleh Jepang.



Huft

Walaupun cel-

lulose tape 

telah dirilis, 

Bagian mar-

keting juga 

ternyata men-

galami kesuli-

tan dalam men-

jual.

Karena orang 

jepang saat itu 

cuma tahu lem 

dan paku untuk 

alat tempel.

oh, 

gitu ya...

gimanapun 

bergunan-

ya, kalau 

tidak tahu 

cara pa-

kainya ya 

percuma 

juga...

hmm...oh ya!


�



Kalau tidak 

tahu cara 

pakainya, 

kan bisa di-

kasih tahu...

benar 

sekali!

Saat itu, pe-

rusahaan kami 

bisa tahu cara 

orang amerika 

memakai cel-

lulose tape 

melalui GHQ.

"cukup dikasih 

tahu caranya" 

begitu bagian 

penjualan men-

yadari, lalu 

mereka bertin-

dak!

Dept. 

Store

lihatlah! cellu-

lose tape bisa 

digunakan untuk 

memperbaiki do-

kumen atau buku, 

dan menutup 

kaleng dengan 

sempurna!


�Pulpen buatan Jepang pertama dirilis pada tahun 1948.A P A K A H K A M U T A H U ?
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wow... bisa 

memper-

baiki benda 

ya?

benar 

sekali. 

dengan 

begini...

bisa juga 

menempel 

name tag 

seperti ini!

waah, ini 

berguna 

sekali 

kan ayah.

iya ya. 

ayo co-

ba pakai 

di peru-

sahaan.

saya 

satu ya.

saya 

juga!

dengan 

begini, 

men-

jelaskan 

cara pakai 

di banyak 

tempat,
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Karyawan nichiban menjelaskan berbagai penggunaan "Panfix™ Cellulose 
Tape" seperti memperbaiki kertas sobek, menempel name tag dan menutup amplop.

A P A K A H K A M U T A H U ?



P a n f i x ™ 

Cellulose

Tape Nichiban

bening dan langsung menempel!

Panfix™ Cellulaose Tape Nichiban

untuk rumah, kantor, industri

heee

Staff Layanan

Pelanggan

kaku
kaku

kaku

Panfix™ 

Cellu-

lose 

Tape! be-

ning dan 

langsung 

menem-

pel!

yeay. 

Mobil 

Panfix™ 

Cellu-

lose 

Tape!

berkat pub-

likasi lewat 

mobil, tv 

dan radio, 

cellulose 

tape jadi 

dikenal di 

seluruh  

jepang.

na-

mun...

j, jan-

gan-jan-

gan ujinya 

berlanjut.

hiii

baik, baik.... 

saya mo-

hon maaf.


�Mobil publikasi Panfix™ Cellulose Tape yang berkeliling kota berbentuk 
bulat dan lucu sehingga populer di kalangan anak-anak.

A P A K A H K A M U T A H U ?



Haduh 

haduh, 

telpon 

lagi dari 

pelang-

gan.

itu ya.

iya...

Seneng sih 

Cellulose 

tape jadi 

dipakai di 

seluruh 

jepang,

jadi 

banyak 

keluhan 

ya...

keluhan 

pitanya 

terlalu 

lengket...

haah

kring

ksik

ksik

A P A K A H K A M U T A H U ?
�
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Ketebalan "Panfix™ Cellulose Tape" yang 0.05 mm, hampir sama dengan 
ketebalan rambut.



pitanya 

terlalu 

lengket?

pita saat itu, 

sekali men-

empel, tidak 

bisa ter-

kelupas. ka-

lau dikelupas 

paksa...

laaah.
cello-

phane dan 

bahan 

perekat-

nya ter-

kelupas.

oh gi-

tu... 

jadi,

harus buat 

pita yang 

menempel 

dan bisa 

terkelupas 

ya.

Srettt

Srettt

sett

sett

sreeet

Srekkk

A P A K A H K A M U T A H U ? 

"Bahan pelepas" pita, bukan yang harus mudah menempel, tetapi yang 
penting adalah bisa terkelupas saat ditarik.



syutt

syutt

sett

sett

ping

Menempel ta-

pi bisa ter-

kelupas... kalau 

dipikir-pikir aneh 

ya.

Oh ya? memang 

Benar-benar sifat 

yang berbeda.

Ya, para peneliti 

saat itu menghadapi 

masalah yang sulit 

seperti itu.

Mudah 

menem-

pel, mu-

dah ter-

kelupas...

Dua sifat 

yang berbe-

da ini, gima-

na caranya 

dibuat di 

satu pita ya.

menem-

pel, ter-

kelupas...

menem-

pel, ter-

kelupas...

...

ini dia, ini 

dia!
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Woi, ini 

apa?Bagi pi-

ta jadi 4 

bagian!

Di atas Cel-

lophane, 

Bahan pele-

pas agar pita 

yang saling 

tempel bisa 

dilepas den-

gan mudah.

Di bawah 

cellophane, 

bahan ole-

san dasar 

agar bahan 

perekat bisa 

menempel

paling 

bawah ole-

skan bahan 

perekat.

A P A K A H K A M U T A H U ? 
�Karena Pita perekat diharuskan bagian belakang mudah menempel dan 

bagian depannya sulit menempel, dahulu cellophane dianggap tidak cocok.
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Rahasia struktur 4 lapis "Panfix������5
Cellulose Tape"
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● 4 lapis membuat kemudahan penggunaan jadi kenyataan!

1 Bahan Pelepas

3 Bahan Pengoles Dasar

2 Cellophane

4 Bahan Perekat

Ketebalan "Panfix™ Cellulose Tape" hanya 0,05 mm (satu per dua puluh milimeter), tetapi pita tipis 
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Bagian paling luar dari pita adalah lapisan bahan 
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Bahan pengoles dasar adalah pengikat kuat antara 
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Cellophane adalah film tipis transparan yang 
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Bahan perekat yang menempel dengan baik ke 

berbagai bahan dan sulit dipengaruhi oleh perubahan 
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�����	�

Tampak Samping

1 Bahann
 PPPelepaass

3 Bahan
Pengoles

Dasar 4Bahan
Perekat

2 Cellophane



Srettt

iya ya, Bahan 

pelepas dan 

bahan perekat 

dioles di atas 

dan di bawah 

cellophane!

OKe, 

langsung 

kumpul-

kan bahan 

baku!

Inilah ide struk-

tur 4 lapis yang 

menggabungkan 

teknik menempel 

dan teknik mele-

pas.

struk-

tur 4 

lapis...

bahan pele-

pas yang bi-

sa terlepas 

dengan mu-

dah, cukup 

sulit saat 

itu.

ya... tapi untuk 

membuat bahan 

lapisan dasar 

yang mengga-

bungkan cel-

lophane dan 

bahan perekat, 

serta

Demikianlah, 

setelah mele-

wati 8000 kali 

percobaan, 

dan lebih 10 

tahun sejak 

pertama kali 

dijual...

A P A K A H K A M U T A H U ? ��Agar "Panfix™ Cellulose Tape" tidak rusak akibat waktu yang lama, peru-

bahan suhu dan kelembaban, dirancanglah bahan bantalan untuk dimasukkan di dalam inti penggulungan.
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akhirnya, 

cellulose 

tape yang 

ideal sele-

sai.

A P A K A H K A M U T A H U ?��
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"Panfix™ Cellulose Tape" adalah merek dagang terdaftar dari produk 
Nichiban. pada umumnya disebut Cellulose Tape.
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Kemasan adalah hal penting yang menghubungkan perusahaan yang membuat produk dengan orang yang membeli dan 
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● Tiga pola warna dan desai yang berlanjut dari saat rilis!

Tahun 1948

Tahun 1992

Sekitar tahun 1952 Tahun 2010

Tahun 2018

Tahun 1984

Pada saat dirilis tahun 1948, "Panfix™ Cellulose Tape" adalah
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karena itu, supaya lebih menarik orang-orang yang belum pernah
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S e j a k  " P a n f i x ™ 

Cellulose Tape" dirilis, 

pemotong pita juga 
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pun berkembang sedikit 
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Di alat tulis saat itu masih langka, 

sehingga d idesain  3  warna 

merah, putih dan biru agar lebih 
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Kemasan di sekitar tahun 
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3  w a r n a ,  h a m p i r  t i d a k 
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▲

Produk yang dibuat sambil memikirkan orang yang akan memakainya lebih dikedepankan 

seperti produk dengan pemotong berliku kecil dan pita dengan lebar berbeda

Kemasan yang muncul pada 

tahun 1992, mirip dengan yang 

�
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kata-kata "Jenis tanaman" 
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"Panfix™ Cellulose Tape" menjadi digunakan oleh 

semua orang, pemotong pita awal dibuat sebagai hasil 
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"Pemotong Pita Liner Beauty" dirilis yang ujung 

pemotongnya tidak bergerigi, sehingga memotong 
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ulang tahun ke 70, berubah menjadi 
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juga berubah dari "jenis tanaman" 
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● Pemotong pita juga

berkembang loh!



Berkaca-

kaca

Hu

Hiks Hu

Hiks

akhirnya 

jadi ya.

benar- 

benar... 

senang-

nya...

duh takumi 

nih berlebi-

han. selalu 

nangis deh...

lah, kamu 

kan 

juga...

Struktur 4 

lapis yang 

mewujud-

kan "men-

empel dan 

bisa ter-

kelupas",

Ini adalah 

rahasia no. 

2 dari cellu-

lose tape ya!

Bab 3 Mengejutkan! Cerita asal muasal Cellophane tape (2)



Huhuhu...

sroot

sroot

pita tipis ini 

ternyata pu-

nya sejarah 

dan rancan-

gan yang 

hebat...

Ini pertama 

kalinya aku 

tersentuh 

kaya gini...!

eh?

ya kan, kalau 

kamu ngga nga-

jak, aku ngga 

akan tahu cerita 

menarik ten-

tang cellulose 

tape ini!

Makasih 

banyak ya, 

rei!

��



bbbruk bbruk

saya ju-

ga terima 

kasih, rei.

Kamu tertarik 

dengan cel-

lulose tape 

sampai  

seperti ini,

mengajak 

teman yang 

juga men-

dengarkan 

dengan 

senangnya,

Ah, jadi 

malu!

Tapi, be-

nar-benar 

menarik 

ya!
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Karena Cellulose tape memiliki bau yang sedikit, juga digunakan di kema-
san makanan dan tempat lainnya yang ingin dikurangi baunya.

A P A K A H K A M U T A H U ?



pstt

pstt

Rei,

Ngapain?

emm, saya 

ingin 

berkonsul-

tasi...

oh, apa 

rei?

�
Pohon karet tua yang cairannya sudah sedikit keluarnya, mulai banyak 
dipotong dan digunakan sebagai bahan mebel.

A P A K A H K A M U T A H U ?


