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PERBEDAAN KEKUATAN TARIK BAHAN BONDING TERHADAP 

DENTIN MENGGUNAKAN TEKNIK WATER-WET DAN ETHANOL-WET 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Kelembaban pada dentin merupakan keadaan normal yang 

disebabkan karena terdapatnya cairan pada tubuli dentin sehingga resin komposit 
yang memiliki sifat hidrofobik tidak dapat melekat pada dentin. Oleh karena itu 
bahan bonding diperlukan untuk merekatkan dentin dengan komposit. Teknik 

water-wet adalah pembilasan permukaan dentin setelah pengetsaan dengan 
menggunakan air dan membiarkannya dalam keadaan lembab untuk mencegah 

kolapsnya fibril kolagen dentin. Teknik ini umum digunakan saat ini, namun sering 
adanya kelebihan air menjadi salah satu hambatan perlekatan efektif bahan adhesif 
antara dentin dengan bahan bonding. Teknik ethanol-wet merupakan teknik yang 

menggunakan etanol untuk menggantikan air sebelum dilakukan bonding sehingga 
dapat mengurangi kelebihan air pada dentin. Hal ini dapat menginisiasi penetrasi 

monomer ke dalam space interfibrillar dentin sehingga akan mempengaruhi hasil 
uji kekuatan tarik. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan 
kekuatan tarik bahan bonding terhadap dentin mengunakan teknik water-wet dan 

ethanol-wet. Metode: 12 sampel gigi insisivus bovine dibagi secara acak kedalam 
dua kelompok perlakuan. Masing-masing enam sampel untuk setiap pelakuan. 

Kelompok pertama menggunakan teknik water-wet dan kelompok kedua 
menggunakan teknik ethanol-wet. Menggunakan alat uji kekuatan tarik autograf. 
Hasil: Nilai rerata kekuatan tarik bahan bonding terhadap dentin menggunakan 

teknik water-wet didapatkan sebesar 2,16067 MPa dan menggunakan teknik 
ethanol-wet sebesar 4,21900 MPa. Kesimpulan: Penggunaan teknik ethanol-wet 

memberikan nilai kekuatan tarik lebih besar dibanding teknik water-wet. 
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