Bab 2
Mengejutkan! Cerita asal
muasal Cellophane tape (1)



Kelas 5-2

ting tong
ting tong

ger ger

yey yey

Tema untuk
laporan
penelitian
di semester 2 sudah
ditetapkan!

Hei semua,
dengarkan!

BTBMCFOEB
Tema
nya...

Ini!

jreng
A P A K A H

K A M U

dan mesir, 4000 tahun yang lalu.

T A H U ?

Sekolah pertama yang didirikan di dunia, yaitu bertempat di sekitar irak



Asal dari
benda...?

oh

Iya! Benda
apa saja
boleh, ambil
dari benda
yang ada di
dekat kita,
Bagaimana asal
benda itu, kemudian bagaimana
dibuatnya,
cari secara
detil!

ger ger

yey yey

Dengar ya,
tema penelitian ditetapkan di grup
masingmasing ya!

iya
grek
grek



Asal dari
benda...Hmm,
sepertinya
menarik!

Tapi, benda
yang ada di
dekat kita,
sebaiknya apa
ya?

takumi sawai

Dua anak ini,
teman dari kecil
dan bertetangga.

Oh ya...
Dengarkan sebentar
boleh?

Tapi, apa saja
boleh, malah
jadi bingung
karena banyak.

begini

Mami Kaneda

Pak guru
bilangnya apa
saja
boleh
kok!

begitu
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iya kenapa, rei?

punya ide
bagus, Rei?

Je

ng

Psss

mmm gini...

?

besoknya



A P A K A H

K A M U

di jepang pada abad 20.

T A H U ?

Mie instan, kare instan, pensil mekanik merupakan penemuan yang lahir

Woi
rei!

Nichiba

n

Apaan? kan
yang telat bangun
kamu!

Maaf
telat. dia nih
jalannya
lambat...

tap tap

ide asal
dari benda
kamu yang
kasih,

kita yang
makasih
loh

toh kalian berdua dateng.
makasih ya!

tur perusahaan
kamu atur
juga!

A P A K A H

K A M U

T A H U ?

Nichiban pada awalnya perusahaan pembuat plester. 25 perusahaan pem-

buat plester di jepang bergabung dan menjadi perusahaan ini.
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Ngga! takumi nih...

iya yah, maaf
ya. kaget
ya?

woi, kok
bilang gitu
depan orangnya!

hai semua!
sudah berkumpul ya!



A P A K A H

Abis kita
bergrup,
masih jarang ngobrol yah!

K A M U

T A H U ?

dan di pabrik saitama, perfektur saitama.

kaget loh
kamu panggil duluan!

Dia sering bilang
begini (Rei jago
banget buat prakarya. aku mau
tanya sama dia!)

Di nichiban, Panﬁx™ Cellulose Tape dibuat di pabrik anjo, perfektur aichi

Rei! sesuai janjimu
datang dengan temanmu.
makasih!

selamat
siang!
makasih
sudah
datang!

selamat
siang pak
ono.

tok tok

perusahaan
cellulose
tape pertama.
Senang!

hari ini,
mohon
bantuannya !
!

lo

Ha

A P A K A H

K A M U

T A H U ?

adalah bahan bening dan mirip ﬁlm.

Cellophane, untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang umat manusia,
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oh ya, Awal
dari Cellulose
tape ya...
Ruang rapat

bENAR. sambil meneliti
awal dari
cellulose
tape,

kami juga mau
belajar rahasia
dari cellulose
tape...

saya akan
membantu
laporan kalian!

oke saya
paham!

terima
kasih!



A P A K A H

K A M U

T A H U ?

rusahaan kimia amerika pada tahun 1930.

Cellulose tape dikembangkan oleh Richard Drew yang bekerja di pe-

Kolom

3

Sejarah pita perekat

Umat manusia dari dahulu kala banyak menggunakan bahan sebagai perekat dan membantu
kehidupan. Di sini, mari kita lihat permulaan perekat sampai lahirnya pita perekat.

Umat manusia dan perekat

Sebelum adanya pita perekat, untuk merekatkan satu benda ke benda lainnya, terdapat
"Perekat". Teknologi perekat ini kira-kira sudah digunakan sejak 12.000 tahun yang lalu.

Gelatin

Aspal alami
Sekitar 12.000 tahun

Sekitar tahun 3000

yang lalu, mirip seperti

sebelum masehi di Mesir,

aspal yang digunakan di

menggunakan "Gelatin"

pekerjaan jalan sekarang,

yang dibuat dari cairan

"Aspal alami" yang terbuat

hasil rebusan kulit dan

dari pengerasan minyak bumi, digunakan sebagai perekat.

tulang binatang sebagai perekat. Lem ditemukan di

Perekat ini diduga telah menciptakan teknologi untuk

kuburan zaman Tiongkok kuno sampai di karya seni yang

memadatkan batu bata dan membangun bangunan dan jalan.

ditemukan di dalam piramida.

Urushi

Lem pati

Uru sh i yan g terken al

Lem pati adalah

di Jepang sebagai cat,

perekat yang akrab

juga sejak dahulu kala

masih digunakan

digunakan sebagai

sampai sekarang.

perekat. Digunakan

Lem ini terbuat dari

sejak sekitar tahun 2000 sebelum masehi, selanjutnya

pati beras dll. Sering digunakan di Jepang sejak

teknologi ini juga sampai di Jepang. Di Kinkakuji Kyoto,

Era Heian. Kompatibel dengan kertas, dan sejak

Urushi digunakan sebagai perekat helaian emas.

dahulu juga digunakan di pintu geser.
"Perekat" membuat lebih mudah digunakan dengan memperkuat atau

Obat Salep dan Bahan Perekat

melemahkan kekuatan menempelkan benda ke benda. Ini dilahirkan oleh
perkembangan dan penemuan teknologi.

Obat salep

Karet Alami

Dikatakan

"Karet alam" yang masih

bahwa

permulaan bahan perekat

digunakan sebagai perekat

adalah obat yang disebut

untuk cellulose tape.

"Obat Salep". Obat Salep

Pada abad ke-18, karet

ini dicampur dengan

alami yang terbuat dari

bahan-bahan obat seperti gelatin dan getah pinus di kain

getah pohon karet dilelehkan dan diolah. Pada tahun 1839,

yang dicampur dengan bahan obat. Itu digunakan untuk

ditemukan metode pemrosesan yang disebut vulkanisasi yang

mengobati luka di Tiongkok kuno, Mesir, Yunani, dll.

banyak digunakan untuk produk karet saat ini.
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Pita perekat adalah benda mirip pita dengan mengoleskan bahan

Lahirnya pita perekat

perekat ke kain dll. Ini adalah produk yang ditemukan di akhir abad
18 saat karet sudah bisa dibuat.

Plester

Pita isolasi

Pada 1874, "Plester"

Bola lampu pijar diciptakan

ditemukan dengan

pada tahun 1878 dan

menerapkan teknologi

konstruksi kabel listrik

berbasis karet di

meningkat pesat di Amerika

Amerika Serikat.

Serikat dan Eropa. Yang

Sebelumnya plester harus dihangatkan dahulu

diciptakan sekitar waktu itu adalah "pita isolasi" yang sangat

sebelum dipakai. Pertama kalinya jadi plester yang

diperlukan untuk memperbaiki kabel listrik. Dikatakan bahwa

bisa langsung ditempel tanpa perlu dihangatkan.

ini menjadi bentuk asli dari pita perekat saat ini.

Pita perekat mulai digunakan di dunia industri
Pita pengepakan

Masking tape
"Masking tape" sangat

Awalnya, pita karet

diperlukan

untuk

untuk pengepakan tidak

pengecatan terbaik

lengket, dan seperti

di pabrik mobil. Ini

stempel yang lengket

dikembangkan untuk

ketika basah dengan

pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1925 dan

air. Kemudian pita perekat kertas kerajinan muncul

lebih unggul dari pita medis yang digunakan sampai saat itu,

di Jepang. Sekarang menyumbang sekitar 40% dari

sehingga dengan cepat menyebar di dunia industri.

produksi pita perekat.

Cellulose tape yang transparan dan berguna
Cellulose tape
Pada tahun 1930, cellulose tape pertama
ditemukan di Amerika Serikat. Pita
transparan tidak menutupi huruf dan
gambar saat ditempel, sehingga banyak
digunakan untuk memperbaiki benda. Di
Jepang tahun 1948, cellulose tape dijual
dari Nichiban.



Penyediaan dokumen/Japan Adhesive Tape Manufacturers Association

oke, pertama lihat
ini.

ini...

ini cellulose tape
pertama di
dunia.

wow!

pita yang dipakai agar
warna tidak
rusak saat
mengecat
mobil.

kalian tahu
apa itu masking tape?

ooh!
buatan
amerika
ya.

ini dibuat oleh
para peneliti
perusahaan
pita amerika di
tahun 1930.

saya tahu. itu
dipakai kakak
saya di model
kit.
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iya. masking tape
terbuat dari kertas. namun peneliti berpikir untuk
memakai Cellophane.

1 tahun penelitian berjalan,
jadilah bahan
perekat yang
memakai cellophane.

oke. kualitas bagus.
selesai!

ooh, itu kah
awal dari
cellulose
tape

saat itu, cellulose tape
digunakan
untuk apa?

hmm... awalnya cellulose tape dikembangkan saat maksing tape dibuat...



A P A K A H

K A M U

T A H U ?

pang awalnya dibuat memakai kertas jepang.

Masking tape adalah penemuan yang berdasarkan dari perban. di je-

Cellophane tape
yang bening dan
tidak memakai air
dan lem, membantu perbaikan barang!

ya, banyak
orang miskin
di amerika pada
saat itu.

A P A K A H

K A M U

warna dan pola bermunculan.

yang tidak terduga?

tapi setelah
dijual, dipakai
di hal-hal yang
tidak terduga.

perbaikan
barang?

T A H U ?

Masking tape menjadi populer sebagai barang dekorasi dan bermacam
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Srekkk
ini dia

new york,
amerika
1930an

mary,
gimana
kalo gini ?

pitanya bening,
jadi bisa dibaca lagi!



A P A K A H

hebat, udah
bagus lagi!

K A M U

T A H U ?

hingga disebut penemuan satu juta dollar.

Cellulose tape yang dijual di amerika banyak ditemukan kegunaannya, se-

hahaha, berkat cellulose
tape ya!

makasih
papa!

papa... pesawat punyaku juga
bisa?
ya, coba pinjam sini.

cellulose
tape yang
bening membantu kehidupan ya!

A P A K A H

di luar jepang.

K A M U

cellulose tape
menjadi penting di kehidupan
orang-orang,
dan menyebar.

T A H U ?

Nichiban menjual cellulose tape dengan nama merek Panﬁx



tapi karena bening,
banyak barang bisa
diperbaiki!

salah satu
komitmen kami
adalah membuat
pita yang bagus
dan bening!

Saya pikir memang wajar
cellulose tape
itu bening...

benar
sekali!

jadi begitu.

paham! rahasia cellulose
tape no. 1!



omong-omong,
pembuat cellulose tape pertama
di jepang itu perusahaan ini kan
ya?

benar.
di tahun
1948!

kalo gitu, sekarang ceritakan pengembangan cellulose
tape di jepang!

saya juga mau!

oke!
pertama, saya
cerita tentang
perusahaan
ini...

A P A K A H

K A M U

T A H U ?

donat dan ham, terutama untuk hadiah.

Di eropa tahun 1920an, cellophane digunakan untuk pembungkus kertas
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mmm
kalau tahun
1918, berarti
pas 100 tahun
yang lalu ya!

perusahaan
ini dibentuk di
tahun 1918 ya.

perusahaan yang
selama itu
ya.
benar!
peringatan 100
tahun pendirian!

pabrik farmasi? awalnya membuat obat
ya?

pabrik
farmasi
utahashi
saat
pendirian

iya,
benar
sekali.



A P A K A H

K A M U

T A H U ?

tan jepang pertama juga di tahun ini.

Tahun 1918 merupakan era taisho di jepang. penjualan cokelat susu bua-

Kolom

Nichiban yang
## 


4

        ## $ &'' 

Kami telah mengembangkan berbagai macam produk seperti selotip dan pita medis serta alat tulis.

● Sejarah Nichiban lebih dari 100 tahun
Nichiban dimulai pada 1918 sebagai perusahaan farmasi. Pada tahun 1947, kami mulai memproduksi pita perekat untuk
          *   &+6:     
dijual. Kami mengembangkan banyak produk lainnya, dan pada tahun 2018 merayakan 100 tahun kami.

1934

1961

2018

Nama perusahaan berubah menjadi Nichiban Yakuhin Kogyo

Keadaan dari Pabrik Farmashi

<

  

dan cutter pita pada saat rilis.

       ##

Mengubah nama perusahaan menjadi Nichiban Co.,
Ltd. yang merupakan nama perusahaan saat ini.

Dirilis pita dua sisi "Nicetack"

Alih-alih lem, "Nicetack" adalah produk

yang menyebarkan benda yang membuatnya

menggunakan teknologi pita perekat.

terlihat lebih bagus ketika ditempel.

Merilis "OQ", plester darurat dengan
pad dan kasa steril.

atlet olahraga dan iklan anime bakat populer.

Mesin Pengikat Sayur "Tabanera" dan Pita

Pada saat rilis, menjadi bahan pembicaraan

* #    <

Cellulose Tape", kami mengembangkan pita untuk

Pengikat Sayuran, Pita "Tabanera" dirilis.

Merilis plester medis darurat ramah kulit
"Care Leaves".

sayuran dan buah-buahan yang sulit ditempel.

▼

1997

Utahashi sekitar tahun 1934.

▼

1978

pembuatan obat tempel untuk menghilangkan rasa sakit.

▼

1975

Utahashi Pharmaceutical Co., Ltd. didirikan. Memulai

Keadaan dari Pabrik Farmashi

▼

1966

Utahashi sekitar tahun 1918.

▼

1948

Shinagawa, Tokyo. Menghasilkan plester, salep, dll.

▼

1918

Didirikan sebagai pabrik farmasi Utahashi di Minami

▼

Tahun

Plester yang menggunakan "kain

nonwoven urethane kepadatan tinggi" yang
sulit untuk diisi dan luwes dipakai.

Menandai peringatan 100 tahun pendirian dan
       ;'
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pada saat
itu, dibuatlah...

apa ini?

ini disebut
plester karet,
digunakan sebagai kasa yang
ditempel di luka
atau menutup
perban.

dulu masih belum ada obat
oles saat terluka. makanya,
supaya tidak
terkena pakaian,
benda seperti
kain ditempelkan.

benar!
ini yang
disebut
plester
karet.



A P A K A H

karet dipakai sebagai bahan perekat
ya.

K A M U

T A H U ?

Karet

lalu, di
abad 19,
karet dengan daya
rekat tinggi
yang ditempel di kain
mulai digunakan.

Dikatakan bahwa yang pertama kali memberi tahu eropa tentang ke-

beradaan karet alam adalah penjelajah colombus.

mengoles
bahan perekat dan
menempel...

sepertinya
mirip dengan cellulose tape.

benar, plester
karet mengikat
perusahaan ini
dengan cellulose tape.

oh ya?

di jepang
pun, sebelum
tahun 1948
sudah diteliti pita yang
memakai cellophane.

rei. hebat
kamu bisa
tahu!

setelahnya,
perusahaan ini
merger dengan
yang lain, lalu
mulai membuat
pita perekat,
juga plester
karet.

plester karet
yang dikembangkan di amerika
dan jerman,
juga jadi dibuat
oleh perusahaan
kami.
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Sebagai bahan
dasar masking
tape, yang
digunakan ketika
mengecat warna
pada pesawat saat
peperangan loh.

Ternyata dulu
di Jepang
cellophane
juga
digunakan
sebagai
masking tape
yah.

Iya benar.
Tapi itu
suatu
kebetulan
loh!

Pada masa itu,
harga cellophane
mahal dan tidak
mudah didapat
sehingga tidak
bisa digunakan
dalam jumlah
banyak.

Kemudian, tidak lama
setelah perang
selesai, pada tahun
1948, perusahaan
kami berusaha
bersungguh-sungguh
untuk membuat
cellophane tape.



A P A K A H

K A M U

Ooh,
masking
tape
pesawat ya.

T A H U ?

Masking tape yang dibuat untuk mengecat dengan rapi suatu produk,

diberi warna menonjol seperti biru, kuning, ungu, agar tidak lupa untuk dilepas.

akhirnya cellulose tape akan
dibuat di jepang
ya!

gimana jadinya ya. tak
tahan!

sebelum cellulose tape digunakan di jepang, banyak uji
yang menunggu.

tapi...

banyak uji...

Glek



