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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ruscus hypophyllum adalah salah satu tanaman hias yang mulai 

dikembangkan di Indonesia, karena selain harganya cukup lumayan, juga karena 

memiliki beberapa keunggulan. Menurut Purwito (2005), selain karena daunnya 

dapat bertahan lama sehingga sering digunakan sebagai filler pada rangkaian 

bunga atau dekorasi tanaman ini merupakan tanaman obat untuk beberapa 

penyakit (Brown, 1995). Tanaman ini berasal dari daerah Mediterania, tersebar di 

daerah Afrika dan pulau-pulau kecil di Inggis (Thomas dan Mukassabi, 2014). 

Disebut juga sebagai Florida atau Holland atau Ruscus Israel atau Butcher Broom 

karena diproduksi komersial di Florida dan Israel  (Halada dan Erdelska, 2005). 

Di Indonesia di kenal dengan nama Ruskus. Penggunaan ruskus sebagai obat 

memiliki sejarah yang panjang di Palestina, ekstrak rimpang ruskus digunakan 

untuk mengobati penyakit kulit. Sementara di Itali Tengah digunakan untuk 

pengobatan kutil dan kaligata, di Turki rebusan rimpang ruskus diminum untuk 

mengobati eczema, batu ginjal dan nephritis. Di beberapa daerah di Itali juga 

digunakan untuk mengobati diare (Hadzifejzovic, 2013). 

Menurut Hitok (2015), tanaman ruskus hanya tumbuh 1 sampai 2 batang 

setiap bulannya, pertumbuhan yang sangat lambat ini dikarenakan para petani 

yang menanam tanaman ruskus potong masih minim pengetahuan tentang 

budidaya dan cara merawat tanaman ruskus. Sehingga situasi ini menuntut para 

petani ruskus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman ruskus 

agar bisa tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan tanaman ruskus dapat ditingkatkan 

melalui pengoptimalan budidaya dengan perlakuan ketinggian tempat dan 
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pemupukan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman. Adanya perbedaan geogafis seperti perbedaan ketinggian tempat di 

atas permukaan laut (dpl) akan menimbulkan perbedaan cuaca dan iklim secara 

keseluruhan pada tempat tersebut, terutama suhu, kelembaban dan intensitas 

cahaya. Perbedaan ketinggian tempat dan iklim pada masing-masing daerah ini 

akan menyebabkan pengaruh yang berbeda pada tanaman ruskus. Oleh sebab itu 

penanaman tanaman ruskus yang merupakan hasil introduksi dari daerah 

mediterania harus memperhatikan faktor lingkungan yang cocok untuk 

pertumbuhannya.  

Tanaman membutuhkan pupuk untuk mendukung pertumbuhannya. untuk 

menunjang tanaman agar tumbuh optimal maka kandungan unsur hara khususnya 

nitrogen dalam media juga harus tersedia secara optimal. Nitrogen merupakan 

salah satu unsur hara dalam pertumbuhan tanaman yang pada umumnya sangat 

berperan pada pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman 

seperti daun, batang, dan akar. Pada tanaman, nitrogen juga berperan dalam 

pembentukan zat hijau daun atau biasa disebut dengan klorofil. Dengan demikian 

perlu adanya upaya untuk mencegah kekurangan atau kelebihan nitrogen. Salah 

satu caranya adalah dengan pemberian dosis pupuk nitrogen untuk mengetahui 

kebutuhan pupuk yang optimal bagi tanaman ruskus. Banyaknya manfaat yang 

dapat diberikan oleh tanaman ini baik untuk dekorasi dan farmatologi membuat 

tanaman ini menjadi berpotensi ekonomi di Indonesia. Sehingga perlu adanya 

penelitian tentang pengaruh ketinggian tempat dan dosis pemupukan pada 

pertumbuhan tanaman ruskus. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di susun rumusan permasalahan, 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada interaksi antara ketinggian tempat dengan dosis pupuk Nitrogen

terhadap pertumbuhan tanaman ruskus.

2. Bagaimana pengaruh ketinggian tempat terhadap pertumbuhan tanaman

ruskus.

3. Bagaimana pengaruh pemberian dosis pupuk nitrogen terhadap pertumbuhan

tanaman ruskus.

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari pengaruh ketinggian tempat dan dosis pupuk terhadap

pertumbuhan tanaman ruskus.

2. Mempelajari pengaruh ketinggian tempat terhadap pertumbuhan tanaman

ruskus.

3. Mempelajari pengaruh dosis pemupukan nitrogen terhadap pertumbuhan

tanaman ruskus.

1.4. Hipotesis 

Hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara ketinggian tempat dan dosis pupuk nitrogen

terhadap pertumbuhan tanaman ruskus.

2. Diduga ketinggian tempat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman

ruskus.

3. Diduga pemberian dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap pertumbuhan

tanaman ruskus.


