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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Taksonomi dan Morfologi 

Sinonim          ; Chavica auriclata Miq., Chavica betle Miq.; Piper 

pinguispicum DC. 

Klasifikasi      ; Divisio              : Spermatophyta 

 Sub Divisio       : Angiospermae 

 Klasis                 : Dycotyledoneae 

 Ordo                   : Piperales 

 Familia               : Piperaceae 

 Genus                 : Piper 

Species                : Piper crocatum 

Tanaman sirih merah tumbuh menjalar seperti halnya sirih hijau. 

Daunnya bertangkai membentuk jantung dan bagian atas meruncing, bertepi 

rata, permukaannya mengilap dan tidak berbulu. Panjang daunnya bisa 

mencapai 15-20 cm. Warna daun bagian atas hijau bercorak warna putih 

keabu-abuan. Bagian bawah daun berwarna merah hati cerah, Daunnya 

berlendir, berasa sangat pahit, beraroma wangi khas sirih, batangnya bersulur 

dan beruas dengan jarak 5-10 cm. Disetiap buku tumbuh bakal akar     

(Sudewo, 2005). 

Daun dari tanaman sirih-sirihan bernama piperis folium. Ciri 

mikroskopis dari tanaman sirih adalah berupa daun tunggal, bertangkai 
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silindris, warnanya hijau keunguan, helaian daun membentuk bulat telur, 

ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, pertulangan melengkung, rasa 

pahit pedas, dalam keadaan kering daun berkerut, menggulung, liat, berwarna 

coklat, bau aromatik kuat (Djumidi. 1998). 

B. Syarat Tumbuh Sirih Merah 

Manfaat dari daun sirih cukup beragam diantarantya sebagai obat gigi 

dan mulut, sariawan, abses rongga mulut, luka bekas cabut gigi, penghilang 

bau mulut, batuk, serak, hidung berdarah, keputihan, antiseptik, wasir, tetes 

mata, dan lain-lain. Pada dasarnya sirih dapat tumbuh diberbagai tipe tanah 

dengan struktur sedang asalkan tanahnya subur. Ketinggian tempat tumbuh 

berkisar antara 200-1000 mdpl. Tanaman sirh dapat tumbuh dengan baik di 

daerah berilkim sedang. Jenis tanah yang diinginkan adalah tanah yang kaya 

akan humus dan subur (Hernani, 1995).  

Tanaman sirih merah tergolong langka karena tidak tumbuh diberbagai 

tempat atau daerah. Sirih merah tidak dapat tumbuh subur di daerah panas. 

Sementara itu, ditempat berhawa dingin sirih merah dapat tumbuh dengan 

baik. Jika terlalu banyak terkena sinar matahari batangnya cepat mengering, 

tetapi jika disiram secara berlebihan akar dan batang cepat membusuk. Pada 

musim hijan banyak sirih merah yang mati akibat batangnya membusuk dan 

daunnya rontok. Tanaman sirih merah dapat tumbuh dengan baik jika 

mendapatkan 60-70 % cahaya matahari. Karenanya perlakuan khusus sangat 

dibutuhkan. Banyak orang mengoleksi tanaman sirih merah, tetapi tidak 
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banyak yang mengerti syarat tumbuhnya sehingga gagal dan tanamannya 

banyak yang mati. (Sudewo, 2005)  

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh  Nastain (2006) “Tanaman 

sirih merah lebih suka tumbuh ditempat yang teduh. Misalnya dibawah pohon 

besar yang rindang. Bisa juga tumbuh subur di tempat yang berhawa sejuk. 

Karena sirih merah hanya membutuhkan cahaya 60-75 persen cahaya 

matahari. Dengan tumbuh di tempat yang teduh, daunnya akan melebar. 

Warna merah marunnya yang cantik akan segera terlihat apabila daunnya 

dibalik. Batangnya pun dapat tumbuh gemuk. Bila terkena banyak sinar 

matahari, batangnya cepat mengering. Sebaliknya bila terkena banyak air akar 

dan batangnya cepat membusuk (Nastain, 2006)   

Sirih bisa tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 300-1000 mdpl di 

tanah yang banyak mengandung bahan organik dan cukup air. Sirih bisa 

diperbanyak dengan setek batang. Caranya dengan memilih batang yang sudah 

tua dan terdiri dari 2-3 ruas. Bagian batang yang terpilih disemaikan di tempat 

yang teduh. Semaian batang sirih bisa dipindahkan ke media tanam (kebun, 

tanah pekarangan, atau pot) setelah tumbuh dengan ketinggian 20-30 cm 

(Damayanti, 2003).  

C. Budidaya Sirih Merah    

Sirih diperbanyak secara vegetatif menggunakan setek batang. Untuk 

bahan bibit, dipilih setek yang baik, berasal dari tanaman induk yang sehat, 

serta berproduksi tinggi. Setek untuk pembibitan berukuran 15 cm atau terdiri 

dari 2-3 ruas. Setek dapat langsung ditanam dilahan atau disemaikan terlebih 
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dahulu pada tempat persemaian. Media persemaian berupa campuran pupuk 

kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Bibit akan siap dipindah setelah 

berumur 4-6 minggu (Djumidi, 1998).  

Penanaman sirih dalam skala besar atau mengebunkan sirih, tentunya 

memerlikan lahan yang relatif  luas. Persiapan pertama yang harus dilakukan 

mengolah tanah atau lahan menjadi bedengan–bedengan. Selanjutnya 

bedengan-bedengan tersebut dibuat lubang dengan kedalaman 60 cm. Jarak 

tanam atau jarak antar lubang tidak kurang dari 2 m. paling lama satu bulan 

sebelum penanaman setiap lubang diisi pupuk kandang sebanyak 0,5 kg yang 

telah dicampur dengan top soil atau lapisan tanah bagian atas yang relatif lebih 

subur dengan perbandingan 1:1 (Damayanti, 2003). 

Budidaya sirih merah bisa dilakukan melalui pembibitan atau 

perbanyakan. Bisa melalui setek, cangkok, dan memanfaatkan setiap runduk 

batang. Bagi para pemula, sebaiknya memilih cara pertama dan cara kedua. 

Sedangkan runduk batang bisa dilakukan bila tanaman sirih merah sudah 

mulai menjalar atau berkembang dengan pesat (Nastain, 2006).  

Sirih merah tidak sulit dibudidayakan. Bahkan dalam pot pun dapat 

tumbuh subur. Ia tidak menyukai panas maupun air yang berlebihan. Media 

tanamnya sederhana, yakni campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 

1 : 1. Tanaman disiram satu kali sehari, sedangkan untuk menghindari panas 

yang terlalu terik atau guyuran air hujan berlebihan, pot bisa dipindah ke 

tempat yang aman (Anonim. 2006). 
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Jika lahan pekarangan tidak memungkinkan ditanami sirih secara 

langsung, pot bisa dijadikan alternative tempat media tanam. Besarnya pot 

yang disiapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup sirih merah yang 

bersangkutan dengan luas pekarangan atau halaman tempat pot diletakkan. 

Dalam hal ini, pot berdiameter 30-40 cm dengan tinggi 40 cm sangat ideal. 

Sama halnya dengan penanaman di bedengan atau di pekarangan, pot harus 

diisi dengan media tanam dengan campuran pupuk kandang dan tanah yang 

jumlahnya disesuaikan dengan volume atau kapasitas pot serta besarnya 

tanaman dan tanah dalam media pembibitan.        

D. Kandungan dan Kegunaan  

1. Kandungan 

Sejauh ini belum ada riset yang mengungkap kandungan sirih merah. 

Yang sudah diteliti baru sirih biasa, namun menurut Broto Sudibyo BSc, 

herbalis dari Yogyakarta, Kandungan sirih merah sama dengan sirih biasa. 

Sirih antara lain mengandung hidroksikavicol, kavicol, kavibetol, 

allipyrokatekol, cyneole, cadinene, estragol, terpenena, seskuiterpena, 

fenillpropana, tanin, dan distase (Duryatmo, 2005). 

Dari hasil krematogram diketahui daun sirih merah mengandung 

flavonoid, senyawa polevenolad, tanin, dan efek minyak atsiri. Efek zat 

aktif yang terkandung dalam sirih merah dapat merangsang syaraf pusat 

dan daya pikir. Disamping itu juga mempunyai efek ejakulasi dini, 

antikejang, antiseptik, analgetik, anti ketombe, antidiabetes, pelindung 

hati, antidiare, mempertahankan kekebalan tubuh, dan penghilang 
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bengkak. Daun sirih merah juga mampu mengatasi radang pada paru, 

radang pada tenggorok, radang pada gusi, radang payudara, hidung 

berdarah, dan batuk berdarah. (Sudewo, Bambang, 2005) 

Daun sirih mengandung minyak atsiri yang terdiri dari batlepenol, 

kavikol, seskueterpen, hidrokavikol, cavibetol, estragol, euegenol, dan 

karvakrol. Beberapa penelitian ilmiah mengatakan bahwa daun sirih juga 

mengandung enzim distase, gula dan tanin. Biasanya daun sirih muda 

mengandung distase, gula, dan minyak atsiri lebih banyak dibandingkan 

dengan daun sirih tua. Sementara itu kandungan taninnya relatif sama. 

(Damayanti, 2003) 

2. Kegunaan 

Daun dari sirih banyak digunakan untuk menghilangkan bau badan. 

Kandungan asirinya berdaya pembunuh kuman (bakteriosoid), fungi, dan 

jamur. Dalam bentuk ramuan daun berkhasiat untuk mengobati gangguan 

pencernaan, memperlancar peredaran darah, serta mengeluarkan dahak 

(ekspektoran). Hasil percobaan farmakologi menunjukkan bahwa infus 

daun dapat menghambat pertumbuhan pnemococcus sp. dan Geseus 

gangrene serta menyebabkan penurunan darah pada kucing (Anonim. 

2000).  

Penyakit jantung koroner umumnya disebabkan oleh factor 

keturunan, kebiasaan merokok, kadar kolesterol yang terlalu tinggi, 

kegemukan, meningkatnya kadar gula darah dan kurang berolah raga. Sirih 

merah mengatasi problema tersebut dengan cara menformulasikan dengan 
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tanaman berkhasiat lainnya. Daun sirih dengan ukuran sedang sebanyak 3-

4 lembar, daunasam 30 gram, belimbing sayur 2 buah, umbi dewa kering 3 

gram, dan daun ginseng 4 lembar. Semua bahan dicuci bersih dan diiris 

kecil-kecil, lalu direbus dengan 3 gelas air (600 ml) hingga tersisa 1,5 

gelas. Ramuan ini diminum tiga kali sehari selagi hangat dan bisa 

ditambahkan 1 sendok teh madu. Sekali minun 0,5 gelas.          

(AgroMedia, 2003) 

Anonim (2000) mengatakan, khasiat sirih dapat digunakan untuk 

mengobati berbagai macam penyakit seperti: 

a. Daun diseduh dengan air panas, airnya dapat dipergunakan sebagai 

obat misalnya; 

 Menghilangkan bau mulut, dengan cara berkumur. 

 Menghentikan pendarahan gusi pada gusi yang baru dicabut 

giginya. 

 Keputihan, dengan cara menggunakan air rebusan tersebut untuk 

membilas alat kemaluan (khusus wanita) 

b. Daunnya yang masih segar digulung dapat dipergunakan sebagai obat 

hidung yang berdarah (mimisan) dengan jalan memasukkan gulungan 

daun sirih tersebut kedalam lubang hidung. 

c. Daun sirih dihangatkan diatas api dan ditempelkan pada payudara 

dapat mengurangi produksi air susu yang berlebihan (Anonim, 2000). 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Solikhah (2006) bahwa 

Senyawa fitokimia yang terkandung dalam daun sirih merah yakni 
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alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Senyawa aktif alkaloid dan 

flavonoid memiliki aktivitas hipoglikemik atau penurunan glukosa darah, 

senyawa tanin dan saponin dapat dipakai sebagai antimikrobia.  

Bagian tanaman yang digunakan adalah daun dan terbukti banyak 

mengandung minyak atsiri. Daun sirih dalam penelitian ilmiah dapat 

digunakan untuk menghentikan pendarahan. Problema pendarahan 

didalam tubuh sering kali kita jumpai antara lain pendarahan hidung, 

rongga mulut, dan pendarahan pada bagian tubuh lain. Menurut  Sumitro 

(2006) diperlukan mekanisme hemostatis yaitu mekanisme tubuh untuk 

menghentikan pendarahan. Sistem yang berperan antara lain yaitu; 

vaskuler, trombosit, dan koagulasi di samping system fibrinosis.  

 Daun sirih berkhasiat meredakan batuk, antiradang, merangsang 

syarf pusat, meredakan sifat mendengkur, mencegah ejakulasi prematur, 

keputihan, menghentikan pendarahan, dan menguatkan gigi. Manfaat daun 

sirih lainnya adalah sebagai obat sakit gigi dan mulut, sariawan, abses 

rongga mulut, luka bekas cabut gigi, menghilangkan bau mulut, batuk, 

serak, hidung berdarah, sariawan, obat kumur, wasir, tetes mata, dan 

mengurangi produksi air susu (Anonim, 2000).  

Sadar akan kandungan, manfaat, dan khasiat yang dimiliki daun 

sirih, tidak sedikit masyarakat atau lembaga yang yang mencoba 

mengolahnya menjadi produk komersial yang mendatangkan keuntungan. 

Produk komersial tersebut umumnya bersifat instan, yakni siap saji atau 

siap pakai. Jadi produk daun sirih yang diolah secara modern dan sudah 
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beredar dipasaran diantaranya; Teh celup sirih merah, simplisia daun 

kering yang telah dikemas dengan rapi, kapsul sirih merah, dan lain-lain. 

(Damayanti, 2003) 

Ramuan sirih merah untuk mengobati diabetes militus bisa secara 

tunggal atau dapat pula dipadukan dengan tanaman obat lainnya. Ramuan 

sirih merah secara tunggal adalah dapat dibuat dengan cara memetik tiga 

lembar daun sirih merah setengah tua dari daun keenam atau ketujuh dari 

pucuk. Cuci bersih semua daun, kemudian iris kecil-kecil. Rebus dengan 

air sebanyak 3 gelas (600 ml) sampai mendidih dan tersisa 1,5 gelas. 

Minum air rebusan daun sirih merah ini tiga kali sebelum makan, sekali 

minum 0,5 gelas. (Sudewo,  2005) 
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