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 Pengobatan antikanker dapat dilakukan dengan berbagai cara 
antara lain dengan pembedahan, radiasi, kemoterapi, endokrinoterapi dan 
imunoterapi. Salah satu pengobatan kemoterapi menggunakan doksorubisin, 
merupakan golongan antibiotik sitotoksik berfungsi menghambat 
topoimerase II. Sambiloto (Andrographis paniculata Ness) adalah tanaman 
asli Indonesia yang khasiatnya mampu sebagai antikanker dengan 
kandungan utama senyawa andrografolida yang berasal dari komponen 
lakton. Senyawa andrografolida dari herba sambiloto memiliki aktivitas 
inhibitor enzim DNA topoimerase II yang berfungsi dalam proses 
intraseluler. Pengobatan kemoterapi memiliki efek samping yang 
berbahaya, maka dilakukan penelitian kombinasi menggunakan ekstrak 
herba sambiloto dengan agen kemoterapi doksorubisin dengan beberapa seri 
perbandingan konsentrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh IC50  
 Penelitian diawali dengan menghitung IC50 dari ekstrak herba 
sambiloto dan doksorubisin pada sel T47D, HeLa, dan WiDr dengan 
metode MTT. Ekstrak herba sambiloto dan doksorubisin dibuat tujuh seri 
pengenceran dengan tiga replikasi. Diperoleh IC50 ekstrak sambiloto pada 
sel HeLa = 37,939 µg/mL, sel T47D = 62,615 µg/mL, dan sel WiDr = 
68,924 µg/mL. IC50 doksorubisin pada sel HeLa = 0,776 µg/mL, sel T47D = 
0,147 µg/mL, dan sel WiDr = 0,391 µg/mL. Setelah diperoleh IC50 ekstrak 
herba sambniloto dan agen kemoterapi doksorubisin pada ketiga sel kanker, 
dilakukan uji kombinasi antara ekstrak herba sambiloto dan agen 
kemoterapi doksorubisin dengan empat perbandingan seri konsentrasi 1/2 
IC50, 3/8 IC50, 1/4 IC50, dan 1/8 IC50. Hasil absorbansi kombinasi ini 
diperoleh % sel hidup pada masing-masing perbandingan dengan 
perhitungan di Microsoft Excel 2007, seiring dengan peningkatan 
konsentrasi % sel hidup semakin menurun. Dilanjutkan dengan perhitungan 
Indeks Kombinasi (CI) untuk mengetahui efek sinergis pada perbandingan 
seri konsentrasi itu. Pada sel Hela , efek sinergis kuat diperoleh pada 
perbandingan konsentrasi 1/8 IC50  ekstrak sambiloto dan 1/8 IC50  , 1/4 IC50 

doksorubisin dengan CI < 0,9. Pada sel kanker WiDr didapatkan efek 
sinergis kuat pada perbandingan konsentrasi 1/8 IC50  ekstrak herba 
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sambiloto dan 1/8 IC50. Pada sel T47D tidak didapatkan efek yang sinergis 
kuat pada berbagai konsentrasi kombinasi ekstrak sambiloto dan 
doksorubisin.  

Berdasarkan hasil di atas , kombinasi ekstrak herba sambiloto 
dengan doksorubisin yang memberikan efek sinergis kuat terbanyak pada 
sel HeLa dibandingkan sel T47D dan WiDr secara in vitro, karena pada sel 
HeLa sifat ekstrak herba sambiloto dan doksorubisin saling mendukung 
untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Pada sel T47D dan WiDr tidak 
diperoleh efek sinergis kuat, karena kombinasi pada kedua sel dipengaruhi 
konsentrasi ekstrak sambiloto dan doksorubisin serta resistensi sel terhadap 
doksorubisin.  Oleh karena itu sangat mungkin respon yang ditimbulkan 
berbeda. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan seri konsentrasi 
kombinasi lain yang dapat memberikan efek sinergis, perlu dilakukan juga 
penelitian dengan uji in vivo. 
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