
Deskripsi Tanaman Beringin 
 

Pohon beringin adalah sebuah tanaman yang berkayu dan berukuran besar. Nama latin 

tanaman beringin adalah Ficus benjamina L. Sedangkan dalam bahasa inggris nama tanaman 

beringin adalah Weeping fig atau benjamin tree. Jenis tanaman beringin di dunia ada 850 

spesies.  Fungsi tanaman beringin biasanya digunakan sebagai tanaman peneduh di jalan dan 

tanaman hias bonsai yang ditaruh didepan rumah. Tanaman beringin ini mempunyai ciri-ciri 

dengan akar gantung. Akar gantung tanaman beringin berfungsi untuk menyerap air dan 

mineral serta membantu pernafasan tanaman tersebut. Tanaman beringin batangnya dapat 

membesar karena memiliki banyak akar gantung. Umur tanaman beringin ini bisa mencapai 

ratusan tahun. Dalam masyarakat Indonesia pohon beringin melambangkan persatuan 

tercermin dari lambang pancasila sila ke 3.  Tanaman beringin ini tidak hanya berfungsi 

sebagai tanaman hias atau peneduh saja namun memiliki berbagai manfaat untuk mengobati 

berbagai macam penyakit yang ada ditubuh kita. 

 

Klasifikasi Tanaman Beringin 
 

Kingdom:Plantae(Tumbuhan) 

Subkingdom:Tracheobionta(Tumbuhanberpembuluh) 

SuperDivisi:Spermatophyta(Menghasilkanbiji) 

Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas: Dilleniidae 

Ordo: Urticales 

Famili: Moraceae (suku nangka-nangkaan) 

Genus: Ficus 

Spesies: Ficus benjamina L.  

 

Nama Daerah Tanaman Beringin 
 

Indonesia Beringin, waringin, Sunda : Caringin , Jawa:  ringin 

 

Anatomi dan Morfologi Tanaman Beringin 
 

Tanaman beringin merupakan tanaman pohon yang berukaran besar, dengan diameter 

batangnya bisa sampai 2 m lebih, yang mana tingginya bisa sampai 25 m. Batang tanaman 

beringin tegak agak bulat, dengan struktur permukaan kasar, batang tanaman beringin 

berwarna coklat kehitaman, dan juga mempunyai akar gantung yang keluar dari batangnya. 

Daun tanaman beringin tunggal berbentuk lonjong, daun tanaman beringin berhijau, dengan 

panjang 3 sampai 6 cm, dengan tepian daun rata, yang mana letaknya bersilang berhadapan. 

Bunga tanaman beringin tunggal, bunganya ini keluar dari ketiak daun, kelopak bunga 

tanaman beringin berbentuk seperti corong, berwarna kuning kehijauan. Buah tanaman 

beringin bulat kecil, panjang 0.5 - 1 cm berwarna hijau saat muda dan kemerahan saat tua. 

Pohon beringin berkembang biak dengan cara stek dan biji. Tanaman beringin hidup dihutan 

dekat dengan sungai, lereng bukit serta daerah pegunungan. Habitat pohon beringin dataran 

rendah dan tinggi.  

 

Kandungan Tanaman Beringin 



 

Tanaman beringin pada bagian daun, akar dan kulit batangnya mengandung saponin, 

falvonoida, polifenol, asam amino, dan fenol 

  
Manfaat dan Khasiat Tanaman Beringin Bagi Kesehatan 

 Tanaman beringin bermanfaat untuk mengobati penyakit pilek (influenza) 

 Tanaman beringin digunakan sebagai obta penyakit demam tinggi 

 Tanaman beringin untuk mengobati penyakit radang amandel (tonsilitis) 

 Tanaman beringin berguna untuk mengobati penyakit nyeri rematik sendi  

 Tanaman beringin bermanfaat digunakan untuk mengobati pada luka terpukul 

(memar) 

 Tanaman beringin bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit radang saluran napas 

(bronkhitis) 

 Tanaman beringin berkhasiat mengobati penyakit tatuk rejan (pertusis) 

 Tanaman beringin digunakan sebagai obat penyakit malaria 

 Tanaman beringin untuk mengobati penyakit radang usus akut (acute enteritis) 

 Tanaman beringin berguna untuk mengobati penyakit disentri,  

 Tanaman beringin bermanfaat untuk mengobati kejang panas pada anak 

 Tanaman beringin berkhasiat sebagai obat sakit sawanan 

http://tanaman--herbal.blogspot.co.id/2015/03/manfaat-dan-khasiat-beringin-ficus.html 

Akar pohon beringin adalah akar tunggang, namun jenis akarnya yang ada di atas maka sering juga di 

katakan sebagai akar gantung atau akar napas 

Akar Gantung 
Jenis akar ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuhnya ke arah tanah. 
Sehingga akar tersebut terlihat menggantung di udara. Fungsi dari akar gantung ini 
yaitu menyerap uap air & gas dari udara. Akan tetapi, jika akar tumbuh sampai ke 
tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-
garam mineral. Contoh tumbuhan yang berakar gantung ini ialah pohon beringin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tanaman--herbal.blogspot.co.id/2015/03/manfaat-dan-khasiat-beringin-ficus.html


Ciri umum Pohon Beringin (Ficus benjamina) 

Menurut ilmu Biologi, Beringin (Ficus benjamina) termasuk kedalam suku ara-araan atau 

Moraceae. Suku ini sangat akrab dengan budaya asli Indonesia. Beringin, yang disebut juga 

waringin atau (agak keliru) ara (ki ara, ki berarti “pohon”), dikenal sebagai tumbuhan 

pekarangan dan tumbuhan hias pot. Peneliti telah mengembangkan beringin berdaun loreng 

(variegata) yang populer sebagai tanaman hias ruangan. Beringin juga sering digunakan 

sebagai objek bonsai. 

 

Habitus 

Pohon, tinggi 20-25 m Batang Tegak, bulat, percabangan simpodial, permukaan kasar, pada 

batang tumbuh akar gantung, coklat kehitaman 

 

Daun 

Jenis daunnya adalah daun tunggal, bersilang berhadapan, lonjong, tepi rata, ujung runcing, 

pangkal tumpul, panjang 3-6 cm, lebar 2-4 cm, bertangkai pendek, pertulangan menyirip, 

hijau 

Manfaat daun beringin sebagai berikut :  

 penyakit influenza 
 penyakit radang saluran napas (bronkitis) 
 penyakit batuk rejan (pertusis) 
 penyakit malaria  
 penyakit radang usus akut (akut enteritis) 
 penyakit disentri 
 penyakit kejang panas pada anak.  

 

Read more: http://www.agrobisnisinfo.com/2015/07/akar-dan-daun-pohon-beringin-

manfaat.html#ixzz3qQ1gDILd 

 

 

Bunga 

Bunga tunggal, di ketiak daun, tangkai silindris, kelopak bentuk corong, hijau, benang sari 

dan putik halus, kuning, mahkota bulat, halus, kuning kehijauan 

 

Buah 

http://www.biologi-sel.com/
http://www.biologi-sel.com/2013/10/pohon-beringin-ficus-benjamina.html
http://www.biologi-sel.com/2013/01/organel-sel-tumbuhan.html
http://www.agrobisnisinfo.com/2015/07/akar-dan-daun-pohon-beringin-manfaat.html#ixzz3qQ1gDILd
http://www.agrobisnisinfo.com/2015/07/akar-dan-daun-pohon-beringin-manfaat.html#ixzz3qQ1gDILd


Buni, bulat, panjang 0,5-1 cm, masih muda hijau setelah tua merah 

 

Biji 

Bulat, keras, putih 

 

Akar 

Tunggang, coklat 

Manfaat akar beringin sebagai berikut :  

 untuk penyakit pilek 
 untuk penyakit demam tinggi 
 untuk penyakit radang amandel (tonsilitis) 
 untuk penyakit nyeri pada rematik sendi 
 untuk penyakit luka terpukul (memar).  

 

Read more: http://www.agrobisnisinfo.com/2015/07/akar-dan-daun-pohon-beringin-

manfaat.html#ixzz3qQ1gDILd 

 

Kandungan Kimia 

Daun, akar dan kulit batang beringin mengandung saponin, falvonoida dan polifenol. 

 

Habitat 

Pohon Beringin banyak tumbuh di daerah perairan seperti pinggiran sungai. 

Distribusi: banyak dijumpai di Indonesia, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah 

 

Manfaat 

Daun beringin berkhasiat sebagai obat sakit sawanan pada anak-anak. Untuk obat sawanan 

dipakai 100 gram daun beringin, dicuci dan direbus dengan 5 liter air selama 25 menit. Air 

rebusan setelah agak dingin digunakan untuk memandikan anak yang sedang sakit. 

 

Sumber 

http://www.agrobisnisinfo.com/2015/07/akar-dan-daun-pohon-beringin-manfaat.html#ixzz3qQ1gDILd
http://www.agrobisnisinfo.com/2015/07/akar-dan-daun-pohon-beringin-manfaat.html#ixzz3qQ1gDILd
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Penopang. 

Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun 

sedekat mungkin dengan sumber cahaya (khususnya matahari) 

b. Pengangkut. 

Batang berguna sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 

Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. 

Contoh: ketela pohon, tebu 

 

http://www.biologi-sel.com/2013/10/pohon-beringin-ficus-benjamina.html

