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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Ruskus  

Ruskus adalah anggota tanaman dari keluarga lily dan termasuk tumbuhan 

CAM, tanaman ini dapat tumbuh di dalam ruangan, dan menghasilkan batang 

yang terkenal sebagai daun potong  (Stamps dan Boone, 1992). Daun Ruskus 

amat unik dan estetik karena bentuk daunnya yang oval dengan ujung meruncing 

serta bunga tumbuh di bagian tengah daun, baik dibagian atas maupun bawah. 

serta dapat bertahan lama sehingga sering digunakan sebagai filler pada rangkaian 

bunga atau dekorasi ruangan (Purwito, 2005). Tanaman ini memiliki karakter 

daun semi-mengkilap, hijau gelap, tanpa duri. Daun yang telah termodifikasi 

disebut cladodes atau cladophylls (Fascella, 2003). 

Ruskus merupakan tanaman berkelamin tunggal, dengan jantan terpisah dari 

betinanya. Bunga diproduksi di pusat cladodes bisa berada di atas atau dibawah 

permukaan. Buahnya berwarna merah terang dengan panjang sekitar 1/2 inci. 

Tanaman ini memiliki batang yang kuat dan struktur daun yang kaku yang 

memungkinkan bagi tanaman ini untuk bertahan hidup pada kondisi kekeringan 

dan juga kondisi cahaya yang cepat berubah (Halada dan Erdelska, 2005). Spesies 

ruscus lain (R. aculeatus, R. hypoglossum) dapat mentolerir persaingan dari akar 

pohon dan kekeringan, penelitian di Florida menunjukkan bahwa Ruscus 

hypophyllum juga sama- sama toleran seperti spesies lain (Stamps, 2001). 

Sedangkan untuk kebutuhan air tanaman ini (R. aculeatus dan R. hypoglossum) 

dilaporkan toleran terhadap kondisi basah maupun kondisi kering (Stamps dan 

Boone, 1992). 

Ruskus termasuk tanaman tahunan yang berasal dari daerah Mediterania,
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dan memiliki sejarah penggunaan yang panjang dan beragam di Eropa Ruskus di 

sebut juga “butcher’s broom” karena digunakan untuk membersihkan tempat 

bekas memotong hewan ternak, juga untuk membuat hiasan taman (Kızılarslan 

dan € Ozhatay, 2012) dan untuk membersihkan sisa bara dari oven roti di Italia 

selatan (Salerno, Guarrera dan Caneva, 2005). Ekstrak dari rimpang ruskus telah 

digunakan di banyak suplemen diet (Di Novella, 2013) tunas ruskus dimakan 

dengan direbus atau digoreng di musim semi di Sisilia dan Italia (Laghetti, 2011). 

Cos (2006) melaporkan ekspor tahunan di Turki rata-rata 900 ton rimpang ruskus 

kering, bersih dari akar  (setara dengan 4500 ton berat segar). penggunaan yang 

luas, khususnya obat-obatan, memberi dampak pada populasi tanaman, terutama 

di Eropa Timur karena panen yang berlebihan dari akar dan rimpang (Tansi, 

Karaman dan Toncer, 2009). Pemanenan ruskus di daerah berpasir digali 

menggunakan mesin,  dan di daerah berbatu menggunakan tangan, yang 

menyebabkan populasi ruskus berkurang tapi masih tetap ada, perlu di ketahui 

bahwa beberapa kegunaan dari tanaman telah mendorong penanaman dan 

konservasi spesies ruskus, seperti di Inggis, telah tumbuh sebagai penutup habitat 

burung dan sebagai tanaman hias di seluruh Eropa (Irmak, 2013). 

2.2 Budidaya Tanaman Ruskus  

Secara tradisional perbanyakan tanaman ruskus menggunakan rimpang, tunas 

vegetatif pada rimpang dipisah dari induknya, metode perbanyakan secara 

aseksual lebih mudah dan bisa dipastikan anakan sama dengan induknya. 

Tanaman ini juga telah diperbanyak menggunakan kultur jaringan, sebuah metode 

aseksual yang lebih bagus sehingga produksi tanaman lebih banyak. Ruskus juga 
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bisa diperbanyak dengan biji. Petani di Israel menanam ruskus di pot berdiameter 

15 cm sebelum ditanam di lapang (Stamps dan Boone, 1992). 

Secara umum di daerah asalnya Ruskus  dapat tumbuh dengan baik di pot 

atau di dalam tanah. Media tanam untuk Ruskus sangat mudah, tanaman ini 

tumbuh subur di tanah yang lembab, liat akan tetapi ruskus sendiri adaptif pada 

berbagai tanah (Stamps dan Boone, 1992). Ruskus mampu untuk tumbuh di celah- 

celah dinding  dan tanah berbatu dekat laut (Rishbeth, 1948). Di Inggis dan 

Irlandia ruskus tumbuh sama baiknya pada tanah yang sangat subur dan tidak 

subur, meskipun umumnya lebih suka kesuburan tanah menengah (Hill, Preston 

dan Roy 2004). Di Indonesia para petani ada yang menanam menggunakan 

polybag berukuran 30 X 30 cm, tetapi ada juga yang menanam langsung di tanah. 

Umumnya media tanam yang baik digunakan untuk tanaman ini adalah kombinasi 

tanah , sekam dan pupuk kandang kambing dengan perbandingan 1:1:1.  

Pertumbuhan tanaman ruskus juga di pengaruhi banyak faktor seperti gen dan 

lingkungan. Gen yaitu faktor penentu sifat-sifat makhluk hidup. Gen akan terwaris 

dari generasi ke generasi. Biasanya sifat yang ditentukan oleh gen (disebut sifat 

turunan) sulit diubah meskipun dengan penambahan nutrisi. Bila tumbuhan 

mewarisi gen sifat pendek dari induk pendek, maka tumbuhan tersebut tetap 

pendek. Kebanyakan para petani memperbanyak tanaman ini dengan cara 

memisah anakan pada rimpang ruskus, ini lebih mudah dan hemat biaya serta 

lebih terjamin anakan sama dengan induknya. 

Tanaman umumnya tumbuh normal pada pH tanah yang netral, berkisar 

antara pH 6-7. Di Inggis, Ruskus biasanya tumbuh pada tanah antara pH 3 dan 5, 

akan tetapi ruskus dapat tumbuh pada semua jenis tanah asalkan air tidak 
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menggenang (Hill, Preston dan Roy 2004). Sedangkan untuk kebutuhan air 

tanaman ini (R. aculeatus dan R. hypoglossum) dilaporkan toleran terhadap 

kondisi basah maupun kondisi kering (Stamps dan Boone, 1992).  

2.3 Ketinggian Tempat  

Ketinggian tempat adalah ketinggian dari permukaan air laut, biasa di singkat 

dengan m dpl (meter dari permukaan laut). Ketinggian tempat mempengaruhi 

perubahan suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat, misalnya pegunungan, 

semakin rendah suhu udaranya atau udaranya semakin dingin. Semakin rendah 

daerahnya semakin tinggi suhu udaranya atau udaranya semakin panas. Oleh 

karena itu ketinggian suatu tempat berpengaruh terhadap suhu suatu wilayah. 

Tinggi tempat dari permukaan laut menentukan suhu udara dan intensitas sinar 

yang diterima oleh tanaman. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah suhu 

tempat tersebut. Demikian juga intensitas matahari semakin berkurang. Suhu dan 

penyinaran inilah yang nantinya akan digunakan untuk menggolongkan tanaman 

apa yang sesuai untuk dataran tinggi atau dataran rendah. Pada dataran rendah 

ditandai oleh suhu lingkungan, tekanan udara dan oksigen yang tinggi. Sedangkan 

dataran tinggi banyak mempengaruhi penurunan tekanan udara dan suhu udara 

serta peningkatan curah hujan. Laju penurunan suhu akibat ketinggian memiliki 

variasi yang berbeda-beda untuk setiap tempat (Sangadji, 2001).  

Di daerah beriklim sedang perbedaan suhu lebih ditentukan oleh derajat 

lintang (latitude), Di daerah tropis perbedaan suhu lebih ditentukan oleh tinggi 

tempat (altitude). Ditinjau dari sudut pertumbuhan tanaman, Junghuhn (1853) 

dalam membagi daerah pertanaman di pulau Jawa menjadi 4 zone yaitu zone I : 0 

– 600 m dari permukaan laut, Zone II :600 – 1.500 m, Zone III : 1500 – 2.250 m, 
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dan Zone IV : 2.250 – 3.000 m. Diketahui ruskus bisa tumbuh di dataran rendah 

300 m dpl di selatan Rumania (Banciu, Mitoi dan Brezeanu 2009), 656 m dpl di 

hutan gugur dari Italia Selatan (Allen, Watts dan Huntley 2000), 930 m dpl di 

hutan ek-hornbeam di Slovenia (Dakskobler, 2013) dan 1000 m dpl di Selatan 

Anatolia, Turki (Davis, 1984). Kebun Percobaan Fakultas Pertanian-Peternakan 

UMM, yang bertempat di desa Tegal Gondo kecamatan Karang Ploso kabupaten 

Malang memiliki ketinggian  550 m dpl, dengan suhu rata-rata harian antara 25-

32ºC dan curah hujan 400 mm perbulan, sedangkan desa Sidomulyo memiliki 

ketinggian 800 m dpl dengan suhu harian antara 18-29oC dan curah hujan 1800 

mm per tahun sedangkan di daerah Junggo berada pada ketinggian 1500 m dpl 

dengan suhu harian 14-27oC dan curah hujan 2471 mm per tahun (BMKG, 2015). 

Batas suhu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

diketahui sebagai batas optimum, setiap tanaman memiliki suhu optimum yang 

berbeda-beda berkisar antara 25-35 oC, untuk tanaman ruskus berkisar antara 13 -

32 oC dengan kelembaban 53-80% (Fascella G. dkk, 2003). pada batas ini semua 

proses dasar seperti : fotosintesis, respirasi, penyerapan air, transpirasi, 

pembelahan sel, perpanjangan sel dan perubahan fungsi sel akan berlangsung baik 

dan tentu saja akan diperoleh produksi tanaman yang tertinggi. Tanaman yang 

tumbuh pada kondisi suhu di atas optimum pertumbuhanya akan menghasilkan 

produksi yang rendah. hal ini disebabkan kurang adanya keseimbangan antara 

besarnya fotosentesis yang dihasilkan dan berkurangnya karbohidrat karena 

adanya respirasi. Selain itu pada reaksi enzimatik kenaikan suhu akan 

mempengaruhi laju dan keseluruhan proses fotosintesis. Tanaman yang tumbuh 

pada kondisi suhu dibawah batas optimum akan menghasilkan pertumbuhan yang 
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kurang baik dan produksinya akan lebih rendah . hal ini disebabkan pada suhu 

yang rendah besarnya fotosentesis yang dihasilkan dan protein yang dibentuk 

dalam keadaan minimum berakibat pertumbuhan dan perkembangan lambat dan 

produksinya rendah. Selain faktor-faktor luar seperti suhu, intensitas cahaya juga 

mempengaruhi fotosintesis, faktor dalam yang juga penting mempengaruhi faktor 

ini adalah konsentrasi klorofil, defisit air dan konsentrasi enzim  (Lakitan, 2011). 

Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, karena merupakan bahan 

dari proses fotosintesis, bila tak ada cahaya, maka proses fotosintesis tak akan 

terjadi. Akan tetapi tanaman Ruskus tidak membutuhkan cahaya matahari 

langsung, tanaman ini lebih bagus ditanam pada kondisi ternaungi (Sack, 2004).  

2.4 Pupuk Nitrogen  

Pertumbuhan tanaman terdiri dari dua fase yaitu vegetatif dan generatif. Pada 

fase vegetatif dicirikan dengan tanaman yang sedang bertunas, membentuk 

cabang daun dan dalam tahap awal tumbuh. Pada fase ini tanaman yang baru 

tumbuh atau sedang tumbuh membutuhkan nutrisi yang lengkap untuk 

mendukung pertumbuhan akar, cabang, batang dan daun. Agar dapat tumbuh 

tanaman membutuhkan nitrogen yang bisa diserap dari udara atau dari pupuk 

yang kandungan nitrogennya tinggi. Pemberian pupuk yang kandungan 

nitrogennya tinggi mempercepat pertumbuhan tanaman (Yuliarti, 2007).  

Nitrogen adalah unsur kimia, dalam tabel periodik disimbolkan lambang N. 

Nitrogen biasa ditemukan dalam bentuk gas tanpa warna, tanpa bau, dan tanpa 

rasa. Unsur kimia ini mengisi kurang lebih 78.08% atmosfer bumi. Nitrogen 

merupakan salah satu unsur hara dalam pertumbuhan tanaman yang pada 

umumnya sangat berperan pada pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian 
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vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Nitrogen mempunyai peranan 

yang cukup penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama daun 

karena nitrogen berperang dalam pembentukan klorofil, peningkatan kandungan 

protein dalam tanaman dan meningkatkan pertunasan. Menurut Hasanudin (2013), 

bahwa meningkatnya pertumbuhan klorofil dalam jaringan tanaman dipengaruhi 

oleh nitrogen dalam tanaman. 

Nitrogen merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan asam amino 

dan asam nukleat. Asam amino merupakan senyawa pembentuk protein, 

sedangkan asam nukleat berperan sebagai komponen pembentuk RNA dan DNA. 

Pada tanaman, nitrogen berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau biasa 

disebut dengan klorofil. Jadi semakin sedikit jumlah nitrogen maka klorofil yang 

terbentuk juga semakin sedikit sehingga fotosintesis menjadi terbatas yang 

mengakibatkan hasil fotosintat lebih sedikit sedangkan respirasi yang terus 

berlanjut membuat metabolisme dalam tanaman tidak seimbang. Dalam sebuah 

percobaan di Pusat Penelitian dan Pendidikan Apopka Mid-Florida, tanaman 

ruskus ditanam dalam pot plastik hitam berdiameter 20 cm kemudian di pupuk 

menggunakan pupuk NPK dengan dosis 5 g, 20 g, 15 g (mengandung nitrogen 

0,85 g ; 1,7 g ; 2,55 g per tanaman) setiap 2 bulan sekali selama 2 tahun dan 

menunjukan hasil bahwa jumlah batang meningkat 50% dari 40 batang 

pertanaman menjadi 60 batang pertanaman pada pemberian pupuk 2,55 g per 

tanaman (Stamps dan Boone, 1992). Penelitian yang dilakukan oleh Fascella G. 

(2003) menyatakan bahwa pada awal penanaman ruskus, tanaman menghasilkan 

tunas yang pendek (12 cm) dengan daun yang kecil. 


