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Abstrak: Liposuction merupakan teknik bedah untuk meningkatkan penampilan atau
memperindah daerah tertentu dari tubuh seseorang dengan melakukan aspirasi lemak yang
tidak hilang dengan diet dan aktivitas fisik. Liposuction tidak bertujuan untuk menurunkan
berat badan seseorang. Pada liposuction, dilakukan aspirasi lemak subkutan menggunakan
kanul dengan diameter kecil yang dimasukkan melalui insisi yang kecil. Terdapat 6 tipe perut,
dengan tatalaksana yang berbeda-beda. Komplikasi tersering setelah liposuction adalah
deformitas kontur dan iregularitas kulit.
Kata kunci: aspirasi, lemak subkutan
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Abstract: Liposuction is a surgical technique designed to improved the appearance of any area of
the body by performing fat aspiration which do not respond to diet or exercise. The goal of
liposuction is not to reduce body weight. Aspiration of subcutaneous fat is done through smalldiameter cannules inserted through small incision. There are 6 types of abdomen that each has
different techniques of surgery. The most common complication after lipposuction are contour
deformity and irregularity skin irregularity.
Key words: aspiration, subcutaneous fat
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Pendahuluan
Menurut definisi WHO, obesitas merupakan keadaan
abnormal penumpukan lemak yang dapat mengganggu
kesehatan. Berdasarkan klasifikasi indeks massa tubuh (IMT),
seseorang dikatakan mengalami obesitas jika IMT lebih dari
30 kg/m2.1
Meskipun angka kejadian malnutrisi masih terus
meningkat, obesitas saat ini telah menjadi masalah kesehatan
dunia yang terus meningkat dan bahkan saat ini menurut
WHO telah dalam kategori epidemi. Jika tidak segera
ditangani, jutaan orang akan mengalami gangguan kesehatan
yang serius akibat komplikasi obesitas.2
Obesitas, selain dapat menjadi faktor risiko penyakit
tertentu seperti diabetes melitus (DM), juga dapat menimbulkan masalah estetika. Dengan kondisi tubuh yang tampak
gemuk, terutama jika tampak penonjolan perut akibat
tumpukan lemak, dapat menyebabkan orang menjadi sensitif
mengenai penampilannya dan kurang percaya diri untuk
tampil di depan umum.1,2
Patofisiologi
Lemak akan terdeposit di dalam tubuh, jika total energi
yang masuk melalui makanan dan minuman jauh lebih besar
dari pada energi yang digunakan tubuh. Ketidakseimbangan
energi tersebut disebabkan pemasukan energi yang sangat
berlebihan atau penurunan penggunaan energi tubuh untuk
metabolisme, termoregulasi dan aktivitas fisik. Peningkatan
pemasukan energi yang berlebihan dapat ditemukan pada
beberapa kelainan genetik seperti sindrom Prader-Willi,
sindrom Cushing dan beberapa mutasi gen yang mengontrol
napsu makan. Penurunan pemakaian energi dapat disebabkan
oleh defisiensi hormon seperti hipotiroidisme dan defisiensi
growth hormone.3
Akumulasi lemak tubuh terutama di daerah viseral
menurunkan sensivitas terhadap insulin pada otot, hati dan
jaringan lemak. Keadaan itu disebut sebagai insulin resistance yang merupakan faktor predisposisi intoleransi glukosa
dan hipertrigliseridemia. Hal tersebut dapat menyebabkan
penyakit serius seperti DM tipe 2, hipertensi, dislipidemia
dan penyakit kardiovaskular yang dapat menurunkan
harapan hidup seseorang.3
Penilaian Pasien dengan Obesitas
Indeks Massa Tubuh
Semua pasien obesitas harus dihitung IMT-nya. IMT
adalah berat badan dibagi kuadrat tinggi badan dalam satuan
meter. Perhitungan IMT untuk memperkirakan total lemak
tubuh lebih baik daripada mengukur berat badan saja.4
Lingkar Pinggang
Penilaian terhadap lemak di perut melalui pengukuran
lingkar pinggang sangat penting karena berhubungan
dengan faktor risiko penyakit. Pengukuran lingkar pinggang
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Tabel 1. Klasifikasi Obesitas Berdasarkan IMT
Klasifikasi
Underweight
Normal
Overweight
Obesitas derajat 1
Obesitas derajat 2
Obesitas ekstrim

IMT
< 18,5 kg/m2
18,5 - 24,9 kg/m2
25 - 29,9 kg/m2
30 - 34,9 kg/m2
35 - 39,9 kg/m2
> 40 kg/m2

terutama berguna untuk pasien dengan kategori overweight.
Laki-laki dengan lingkar pinggang lebih dari 40 inci, dan
perempuan dengan lingkar pingang lebih dari 35 inci, memiliki
risiko tinggi menderita diabetes melitus, hipertensi,
dislipidemia dan penyakit kardiovaskular. 4
Komorbiditas
Beberapa penyakit atau faktor risiko yang berhubungan
dengan obesitas menempatkan pasien untuk kemungkinan
risiko mortalitas yang tinggi; hal ini yang menjadi dasar untuk
tatalaksana yang agresif. Beberapa penyakit lain memiliki
mortalitas rendah, namun tetap membutuhkan tatalaksana.
Penyakit dengan risiko kematian tinggi di antaranya penyakit
jantung koroner, diabetes melitus tipe 2 dan sleep apnea.
Penyakit yang tidak mengancam nyawa di antaranya
oseteoartritis, kolelitiasis, penyakit ginekologi seperti
amenore dan menometroragi. 4
Kesiapan untuk Menurunkan Berat Badan
Dalam mengambil keputusan untuk mengikuti program
penurunan berat badan perlu dinilai kesiapan pasien untuk
melakukan perubahan dalam gaya hidup. Evaluasi kesiapan
pasien dapat dinilai sebagai berikut: 4
1. alasan atau motivasi menurunkan berat badan
2. usaha yang pernah dilakukan
3. dukungan keluarga dan teman
4. pengertian akan risiko dan keuntungan yang akan
diperoleh
5. kemauan dalam aktivitas fisik
6. waktu yang tersedia
7. hal-hal yang dapat menghambat seperti keterbatasan
dana.
Tatalaksana
Motivasi yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk
menurunkan berat badan mutlak dimiliki oleh pasien sebelum
memulai program penurunan berat badan. Program penurunan
berat badan akan gagal jika pasien tidak sepenuhnya memiliki
kedua hal di atas. Jika pada penilaian terlihat bahwa pasien
masih ragu-ragu sebaiknya dilakukan konsultasi ke dokter
psikiatri untuk meningkatkan motivasi pasien. Pada pasien
obesitas yang dipengaruhi oleh keadaan psikis dan emosi
(pasien melampiaskan stres yang dihadapi dengan makan
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yang banyak), harus dikonsultasikan ke dokter psikiatri
sebelum memulai program.4
Setelah memiliki motivasi yang tinggi dan keinginan
yang kuat untuk menurunkan berat badan dan teratasinya
masalah psikis, hal berikut yang perlu dimiliki pasien adalah
pengetahuan akan diet. Perlu dilakukan konsultasi ke dokter
ahli gizi untuk memperhitungkan kebutuhan nutrisi terutama
jumlah kalori dalam sehari yang diperlukan pasien untuk
menurunkan berat badan. Menurut penelitian, untuk lakilaki diberikan diet sebesar 1200-1600 kalori sehari, dan untuk
wanita sebesar 1000-1200 kalori sehari.4
Aktivitas fisik juga diperlukan untuk mendukung program penurunan berat badan. Sebaiknya pasien melakukan
aktivitas fisik selama 30-40 menit, 3-5 kali seminggu.4 Pasien
juga perlu dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam
untuk mengetahui status kesehatan pasien secara menyeluruh, baik sebelum ataupun selama mengikuti program diet.
Status kesehatan pasien harus selalu dipantau, baik dengan
pemeriksaan fisik ataupun dengan pemeriksaan laboratorium.
Jika dengan diet dan aktivitas fisik masih belum
memberikan hasil, dapat dipertimbangkan pemberian
farmakoterapi. Jika sudah dilakukan usaha di atas, tetapi
pasien belum mencapai bentuk tubuh yang diinginkan atau
jika pada perut pasien terdapat block fat (penonjolan lemak
yang tidak hilang dengan olahraga dan diet), perlu
dikombinasikan dengan tindakan bedah. Tindakan bedah
yang dapat membantu pasien mendapatkan bentuk tubuh
yang diinginkan adalah liposuction.

Pasien Dengan Obesitas
(Masalah Estetika Dan Risiko Penyakit)

Dipengaruhi
Faktor Psikis

Tidak Dipengaruhi
Faktor Psikis

Konsultasi ke
Dokter Psikiatri
Ke Dokter Ahli Gizi
à Kebutuhan Nutrisi
Olahraga

+

Medikamentosa

+
Ke Dokter Penyakit
Dalam à Status
Kesehatan

Gagal

Berhasil

Rujuk Ke Dokter
Bedah Plastik Untuk
Masalah Estetika
Gambar 1. Algoritma Tatalaksana Pasien dengan Obesitas
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Liposuction
Liposuction merupakan teknik bedah untuk meningkatkan penampilan atau daerah tertentu dari tubuh seseorang
dengan melakukan aspirasi lemak yang tidak hilang dengan
diet dan aktivitas fisik. Liposuction tidak bertujuan untuk
menurunkan berat badan seseorang. Teknik Illouz dengan
menggunakan kanul untuk menyedot lemak telah digunakan
selama hampir seperempat abad. Pada tahun 1977, muncul
teknik tunneling untuk menghilangkan lemak di lokasi
tertentu. Teknik yang digunakan saat ini adalah suction-assisted lipoplasty (SAL). Teknik tersebut menggunakan kanul
dengan ujung tumpul yang dihubungkan dengan sistem
penghisap tertutup. Selama bertahun-tahun, banyak
dilakukan perubahan dan modifikasi terhadap teknik
liposuction untuk memperkecil efek samping sekaligus
meningkatkan hasil yang baik secara estetika.5-7
Pada liposuction, dilakukan aspirasi lemak subkutan
dengan menggunakan kanul dengan diameter kecil yang
dimasukkan melalui insisi yang kecil. Kanul dihubungkan
dengan vakum penghisap sehingga lemak menempel di ujung
dari kanul. Lemak yang menempel kemudian dilepaskan kanul
oleh operator, lalu bersama dengan cairan tubuh lain akan
diaspirasi ke wadah khusus.5-7
Indikasi Liposuction
Mayoritas yang menjadi indikasi liposuction adalah
masalah estetika. Seseorang merasa malu bila memiliki
penonjolan lemak di perut meskipun sudah berusaha
menghilangkannya dengan olahraga (block fat). Selain
masalah estetika, penonjolan lemak di perut juga akan
mengganggu fungsi seksual karena akan terjadi kesulitan
dalam proses penetrasi penis. Jadi liposuction semata-mata
tindakan untuk shaping, bukan untuk menurunkan berat
badan atau menguruskan badan.8,9
Kontraindikasi Relatif dan Penyakit Penyerta
Seperti tindakan operasi pada kasus lainnya, beberapa
penyakit dan keadaan di bawah ini perlu dilakukan
tatalaksana terlebih dahulu hingga kembali normal atau dalam
keadaan terkontrol, sebelum dilakukannya liposuction.8 Hal
tersebut di antaranya:
1. Riwayat masalah jantung
2. Hipertensi
3. Diabetes melitus
4. Riwayat alergi
5. Masalah pernapasan (sesak napas)
6. Merokok, alkohol, dan penggunaan obat
Pasien di atas 40 tahun meskipun dalam keadaan sehat,
perlu dikonsulkan ke bagian penyakit dalam untuk
mengetahui ada tidaknya hal-hal di atas.8
Penilaian terhadap Pasien
Sebelum dilakukan liposuction perlu dilakukan penilaian
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terhadap jumlah dan ketebalan lapisan lemak di daerah yang
akan dilakukan tindakan. Perlu dinilai ketebalan lemak dengan
cara mencubit kulit dengan ibu jari dan telunjuk. Pada daerah
abdomen, pinggul dan subtrokanter, liposuction berguna
bila ketebalannya lebih dari 3 cm.5
Jika liposuction akan dilakukan di daerah abdomen,
perlu dinilai ketebalan lemak di bawah kulit abdomen untuk
mencegah terlalu banyaknya lemak yang disedot. Jika terlalu
banyak, tonus kulit akan menurun. Ketebalan lemak 1-2 cm
harus ditinggalkan untuk metabolisme hormon. Selain itu
perlu juga dilakukan penilaian tehadap kulit pasien. Kulit
sebaiknya memiliki elastisitas yang cukup untuk recoil dan
berkontraksi setelah sebagian lemak di bawahnya dihilangkan. Striae pada kulit menandakan elastisitas yang
buruk. Jika tenyata pada penilaian didapatkan elastisitas yang
tidak baik, perlu dilakukan tindakan tambahan berupa
abdominoplasti untuk memperkecil irregularitas kontur kulit.5
Dokumentasikan daerah tubuh yang terdapat selulit dan
jelaskan kepada pasien bahwa liposuction tidak akan
menghilangkan secara signifikan, bahkan kadang-kadang
akan menyebabkan kulit kurang elastis.5 Selain itu perlu
dilakukan penilaian terhadap tipe-tipe perut pasien. Untuk
tipe perut tertentu diperlukan tindakan bedah yang berbeda
untuk mencapai hasil yang maksimal.5 Klasifikasi tipe perut
menurut Psillakis et al10 ada 6 tipe yaitu:

Tipe III: Kelainan seperti type II ditambah
kekenduran otot pada daerah perut di bawah
pusat. Terapinya seperti perut tipe II ditambah pengencangan otot yang mengendur
sepanjang tulang kemaluan sampai pusat.
Insisi kurang lebih 10 cm.

c. Perut tipe III

Tipe IV: Yaitu kelebihan kulit perut dan
kelebihan lemak yang bervariasi disertai
kekenduran otot perut bagian atas sampai
bawah pusat. Terapinya kulit yang berlebihan dibuang dilakukan sedot lemak dan
pengencangan otot perut dari atas sampai
bawah pusat. Insisi kurang lebih 12 cm.

d. Perut tipe IV

Tipe V: Kelebihan kulit dalam jumlah berlebihan, kelebihan lemak yang bervariasi,
otot perut bagian tengah menjauh satu sama
lain (diastasis) dan terdapat kelemahan
sistem otot. Terapinya ialah abdominolipektomi tradisional dan plikasi otot.
Insisi kurang lebih 20 cm.

Tipe I: Kulit perut dan otot masih belum
kendur, tetap elastis, lemak sedikit berlebih, lebih menonjol di daerah bawah pusat.
Pada pasien tipe ini hanya dilakukan sedot
lemak saja untuk mengembalikan lekuklekuk.
e. Perut tipe V

a. Perut Tipe I

Tipe VI: Yaitu tipe perut yang kulitnya
sangat berlebihan, terutama di perut atas
pusat dan biasanya penderita memerlukan
operasi jenis lain misalnya pengencangan
payudara, reduksi atau augmentasi.

Tipe II: Kulit perut bagian bawah sedikit
berlebih demikian pula lemak di bawah
pusat. Pada tipe ini dilakukan sedot lemak
dan kulit yang berlebih dibuang. Insisi kurang lebih 8 cm.

e. Perut tipe VI
b. Perut tipe II

Tidak tertutup kemungkinan untuk semua tipe perut di
atas hanya dilakukan liposuction saja. Hal itu disesuaikan
dengan kondisi pasien seperti masalah biaya dan
ketidaksiapan pasien untuk melakukan operasi besar. Hal itu
akan menyebabkan hasil yang diperoleh tidak terlalu
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memuaskan karena pada tipe-tipe perut tertentu selain
liposuction perlu dilakukan pengencangan otot perut.
Komplikasi
Komplikasi tersering setelah liposuction adalah
deformitas kontur dan iregularitas kulit sehingga menjadi
tampak bergelombang. Hal itu disebabkan proses aspirasi
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lemak yang tidak rata. Karena keadaan tersebut biasanya
akan berkurang setelah bengkak dan edema berkurang.
Sebaiknya pada beberapa situasi tertentu jika diperlukan
tindakan operasi ulang setelah 6 bulan. Komplikasi lain adalah
hematoma di bawah kulit yang harus dikeluarkan jika
jumlahnya banyak. Komplikasi lainnya adalah seroma,
hiperpigmentasi, nekrosis kulit, infeksi, hipestesia atau
disestesia, emboli lemak, edema paru dan acute respiratory
distress syndrome.
Edukasi Pasca liposuction
Segera setelah liposuction, pasien sebaiknya memakai
korset panjang sampai ke atas lutut. Pemakaian korset
dilakukan selama ± 3 minggu. Pasien dapat kembali berolah
raga setelah 3 minggu. Selain itu juga sangat penting bagi
pasien untuk tetap mempertahankan motivasinya dengan
memperhatikan pola makan dengan benar dan tetap
berolahraga. Liposuction tidak akan membuat bentuk tubuh
tetap permanen. Penumpukan lemak dapat kembali terjadi
jika pasien tidak diet dan berolahraga. Bila perlu sebaiknya
pasien berkonsultasi dengan psikiater untuk meningkatkan
motivasinya.6
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