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ABSTRAK 

Parak merupakan salah satu penyebutan agroforestri yang banyak 

ditemukan di Sumatera Barat. Parak identik dengan kebun campuran dimana ada 
vegetasi jenis utama (tanaman pokok) dan ada jenis-jenis vegetasi yang ditanam 

di pinggir kebun (tanaman pagar) atau di sela-sela tanaman pokok (tanaman sela).  

Peran dan fungsi parak sebagai habitat satwa masih sedikit sekali diteliti terutama 

keanekaragaman jenis herpetofauna. Beberapa penelitian sudah dilakukan 

terhadap jenis-jenis burung namun untuk jenis-jenis herpetofauna masih sedikit 

sekali dilakukan oleh peneliti satwa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi keanekaragaman jenis herpetofauna di parak dan kondisi habitat 

herpetofauna di parak.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Visual encounter 

survey (VES) di beberapa lokasi parak baik parak yang didominasi oleh tanaman 

jagung dan parak yang didominasi oleh tanaman kakao.  Selain itu juga dilakukan 

pengukuran parameter lingkungan di parak untuk mengetahui kondisi habitat 

herpetofauna terutama kondisi suhu dan kelembaban, jarak ditemukannya jenis 

herpefauna dari sungai, intensitas cahaya matahari dan penutupan vegetasi habitat 

herpetofauna. Wawancara juga dilakukan terhadap petani parak untuk mengetahui 

keanekaragaman jenis herpetofauna yang terdapat di parak yang dimilikinya. 

Dari hasil penelitian didapatkan 3 jenis amfibi dan 1 jenis reptil.  Jenis 

amfibi terdiri dari jenis-jenis kodok dari spesies Duttaphrynus melanostictus, Bufo 

biporcatus, Chiromantis doriae sedangkan reptil dari jenis ular (Dendrelaphis 

pictus). Berdasarkan wawancara dengan petani parak disebutkan banyak spesies 

amfibi dan reptil yang tidak teramati.  Hal ini terjadi karena tidak menggunakan 

kombinasi metode lainnya misalnya pitfall trap.  Tinggi rendahnya 

keanekaragaman herpetofauna ditentukan oleh kondisi lokasi parak yang berada di 

tepi sungai dan dekat dengan sawah masyarakat.  Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan keanekaragaman herpetofauna yang terdapat di parak tergolong 

rendah dan kondisi parak dapat menjadi salah satu alternatif habitat herpetofauna 

pada lansekap yang didominasi oleh manusia. 

Kata Kunci : herpetofauna, parak, amfibi, reptil 
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Pendahuluan 

Konservasi terhadap kekayaan genetis yang mewakili flora dan fauna 

bertujuan untuk melestarikan dan mengamankan kekayaan biotik yang kita miliki 

(Salim, 1986). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan/konservasi 

jenis flora dan fauna dapat di laksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) 

maupun di luar kawasan (konservasi ex-situ). Tujuan dari konservasi tersebut 

adalah untuk melindungi dan melestarikan jenis, terutama flora dan fauna yang 

tergolong langka. Salah satu contoh ekosistem luar kawasan (konservasi ex-situ) 

yang dijadikan kawasan untuk pelestarian flora dan fauna adalah agroforestri 

parak. 

Agroforestri parak terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya 

terdapat di Nagari (desa) Bukik Limbuku. Istilah parak identik dengan kebun di 

Jawa dan Parak di Nagari Bukik Limbuku sangat banyak ragam jenis tanaman 

yang ditanam oleh masyarakat. Sistem agrofrestri yang banyak dijumpai di sana 

menggunakan pola pagar dan pola acak, di parak tersebut juga banyak yang 

membuat sistem agroforestri dengan ikan, sapi, dan  kambing atau yang disebut 

dengan agrosilvopastura.  

Adanya pola agroforestri parak tersebut dan terjaganya ekosistem alami 

seperti sungai dan ekosistem buatan seperti sawah menciptakan ekosistem yang 

khas.  Ekosistem ini tentunya memiliki komponen fauna yang salah satunya 

adalah amfibi dan reptil. 

Amfibi dan reptil dikelompokan dalam herpetofauna karena memiliki 

kesamaan sebagai hewan melata, vertrebrata dengan sistem metabolisme 

ektotermal, habitat dan metode pengamatan serta koleksi yang serupa (Kusrini et 

al., 2008 dalam Hamdani, 2013). Beberapa jenis herpetofauna dapat dijadikan 

sebagai bioindikator lingkungan karena kepekaannya terhadap perubahan 

lingkungan seperti pencemaran air, perusakan habitat asli, introduksi spesies 

eksotik, penyakit dan parasit (Kusrini, 2003). Sebagai contohnya Huaia masonii 

yang memiliki habitat akuatik berupa sungai dengan air jernih dan berarus deras 

akan hilang apabila sungai tersebut telah terecemar dan menyebabkan airnya 

keruh (Yanuarefa et al., 2012). 
Habitat merupakan sebuah tempat yang terdiri dari beberapa kawasan, 

yaitu unsur biotik maupun abiotik sebagai tempat hidup oleh satwa liar dalam 

waktu tertentu. Herpetofauna sebagai salah satu hewan yang metabolismenya 

dipengaruhi oleh lingkungan sangat dipengaruhi oleh kondisi habitatnya karena 

perkembangbiakan dan suhu tubuhnya dipengaruhi langsung oleh suhu 

lingkungan (Kusrini et al., 2008 dalam Hamdani, 2013). Luas kawasan parak 

yang terus berkurang terkait alih fungsi lahan akan mempengaruhi kondisi habitat 

bagi amfibi dan reptil tersebut. Penelitian ini akan bermuara kepada keselarasan 

antara manusia sebagai agen pengubah dengan ekosistemnya. Selain itu 

pengetahuan tentang jenis-jenis fauna yang terdapat pada area tertentu merupakan 

kunci untuk memahami keanekaragaman hayati yang ada (Das 1997 dalam 

Eprilurahman, 2009). 

Penelitian mengenai herpetofauna di kawasan agroforestri terutama parak 

masih minim sehingga perlu dilakukan penelitian dan diharapkan mampu 

menunjang upaya konservasi agar keberadaan amfibi dan reptil dapat tetap lestari. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis herpetofauna 



dan menentukan keanekaragaman jenis herpetofauna yang terdapat di kawasan 

agroforestri parak di Kenegerian Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten 

Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018 di kawasan agroforestri 

parak di Kenegerian Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh 

Kota Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian dapat dilihat sebagai berikut 

 
 

Gambar 1. Lokasi Penelitian Amfibi dan Reptil di Agroforestri Parak 

 

Metode yang digunakan yaitu metode Survey Perjumpaan Visual / VES 

(Visual Encounter Survey) artinya jenis yang kelihatan yang diamati dan dicatat. 

Metode VES dikombinasikan dengan metode transek dan kuadrat, sehingga dapat 

ditentukan juga kepadatan spesies pada setiap luasan wilayah sampel. Survei 

dilakukan pada pukul 07.00 – 09.00 dan 18.00 – 21.00 WIB setiap harinya, 

sehingga dapat mendata seluruh spesies herpetofauna baik yang diurnal maupun 

nokturnal. Metode wawancara juga dilakukan kepada pemilik parak untuk 

mengetahui jenis-jenis amfibi dan reptil yang tidak teramati pada penelitian ini.  

Parameter habitat dan lingkungan yang diukur antara lain suhu udara dan 

air, pH air dan tanah, kelembapan dan curah hujan akan diukur setiap hari. Proses 

identifikasi jenis dilakukan dengan membandingkan karakteristik spesimen dan 

foto yang telah dikumpulkan. Buku identifikasi yang digunakan antara lain Kamsi 

et. al. (2017) dan Das (2018). Keanekaragaman jenis herpetofauna dihitung 

menggunakan indeks keragaman Shannon-Wiener dan indeks kemerataan. 

 

 



Hasil dan Pembahasan 

A. Komposisi dan Kelimpahan Jenis Amfibi dan Reptil 

Jumlah jenis amfibi dan reptil yang ditemukan di parak baik parak kakao 

maupun parak jagung sebanyak 7 individu yang terdiri dari 6 individu amfibi dan 

1 individu reptil. Individu tersebut masuk ke dalam tiga famili yaitu 4 individu 

dari famili Bufonidae, 1 individu dari famili Rhacophoridae dan 1 individu dari 

famili Colubridae. Jenis amfibi dan reptil tersebut ditemukan langsung saat survei 

di lapangan. Jumlah dan jenis amfibi dan reptil yang ditemukan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel.1. Jenis dan Jumlah Individu Amfibi dan Reptil di kawasan Agroforestri 

Parak 

No. Famili Jenis 
Parak Kakao Parak Jagung 

Jml Kelimpahan Jml Kelimpahan 

1 Bufonidae Bufo 

melanostictus 

2 0,67 1 0,25 

2 Bufonidae Bufo biporcatus   2 0,50 

3 Rhacophoridae Chiromantis 

doriae 

  1 0,25 

4 Colubridae Dendrelaphis 

pictus 

1 0,33   

jumlah 3 1 4 1 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat jumlah jenis amfibi yang ditemukan di 

agroforestri parak sebanyak 3 jenis.  Amfibi ini ditemukan di parak kakao dan 

parak jagung dimana parak jagung lebih banyak ditemukan jenis amfibi 

dibandingkan parak kakao.  Amfibi yang ditemukan berasal dari famili Bufonidae. 

Famili Bufonidae banyak ditemukan di habitat arboreal dan teresterial 

tepatnya di bawah serasah daun dan akar pohon seperti sedang bersembunyi atau 

mencari makan. Tetapi juga ditemukan di habitat akuatik namun lebih sedikit. 

Sedikitnya family Bufonidae yang ditemukan pada habitat akuatik ini sejalan 

dengan pernyataan Ario (2010) bahwa family Bufonidae pada umumnya berada di 

sekitar hunian manusia, tetapi ada juga ditemukan di hutan. Biasanya jenis ini 

sering bersembunyi di bawah pepohonan besar rerumputan ataupun bebatuan. 

Aktif pada malam hari dan hidup di atas permukaan tanah (teresterial). 

Jumlah jenis reptil yang ditemukan di agroforestri parak sebanyak 1 jenis. 

Reptil ini ditemukan di parak kakao dari famili Colubridae. Famili Colubridae 

banyak di temukan di habitat Arboreal. Arboreal adalah hewan-hewan yang hidup 

di atas pepohonan atau belukar.  

Dari hasil perhitungan kelimpahan jenis menunjukkan bahwa jenis reptil  

yang banyak ditemukan di Kawasan agroforestri parak adalah Bufo melanostictus 

dengan jumlah kelimpahan relatif (KR) = 0,67. Kelimpahan terendah pada jenis 

Chiromantis doriae sebesar 0,25. 

Penghitungan kelimpahan bertujuan untuk mengetahui jumlah populasi 

dari sebuah spesies. Semakin tinggi jumlah kelimpahan maka semakin banyak 

pula populasi suatu spesies di lingkungan tersebut. Dengan tingginya nilai 

kelimpahan maka spesies tersebut akan terhindar dari kepunahan. 

Struktur vegetasi hutan merupakan salah satu bentuk pelindung, yang 

digunakan oleh jenis-jenis reptil untuk tempat penyesuaian terhadap perubahan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhacophoridae


suhu (thermal cover),  sehingga hilangnya vegetasi menyebabkan juga hilangnya 

sumber pakan dan tempat berlindung bagi reptil. Rapatnya vegetasi pada habitat 

berhutan vegetasi akan mempengaruhi intesitas sinar matahari yang masuk dan 

sampai ke lantai hutan (Alikodra, 2002). 

Selanjutnya dari hasil pengamatan terhadap amfibi dan reptil dapat dilihat 

ciri dan karakteristiknya pada tabel berikut ini 

Tabel 2. Ciri dan Karakteristik Amfibi dan Reptil di Agroforestri Parak 

No 

Jenis  

Amfibi/Reptil Nama ilmiah 

Panjang 

badan(cm) 

Ciri-ciri umum 

A Parak Kakao  

1 

Kodok puru 

hutan 

Duttaphrynus 

melanostictus 9,7 

Coklat atau coklat kemerahan 

sampai coklat keabu-abuan dengan 

sedikit titik yang lebih gelap 

2 

Kodok puru 

hutan 

Duttaphrynus 

melanostictus 8 

Coklat atau coklat kemerahan 

sampai coklat keabu-abuan dengan 

sedikit titik yang lebih gelap 

3 Ular  

Dendrelaphis 

pictus 

 

warnaan perunggu pada kepala dan 

bagian atas tubuhnya, serta garis 

putih kekuningan dan garis hitam 

pada bagian samping. Perutnya 

berwarna kuning atau hijau muda. 

B Parak Jagung  

1 Kodok buduk 

Bufo 

biporcatus 9 

Kecoklatan kusam, kehitaman atau 

kemerahan, bintil atau bonteng 

hitam atau coklat, alur kepala 

coklat tua 

2 Kodok buduk  

Bufo 

biporcatus 8 

Kecoklatan kusam, kehitaman atau 

kemerahan, bintil atau bonteng 

hitam atau coklat, alur kepala 

coklat tua 

3 Katak 

Chiromantis 

doriae 5 

dua jari tangan bagian dalam dan 

dua jari tangan bagian luar yang 

dapat ditekuk hingga saling 

berhadapan 

4 

Kodok puru 

hutan 

Duttaphrynus 

melanostictus 12 

Coklat atau coklat kemerahan 

sampai coklat keabu-abuan dengan 

sedikit titik yang lebih gelap 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat jenis kodok dari famili 

Bufonidae dan katak dari famili Rhacophoridae dengan ciri-ciri pada Tabel 2.  

Masing-masing famili dapat dikenali dan diidentifikasi dengan ciri yang berbeda 

dengan famili lainnya. 

Ciri utama dari Famili Bufonidae yang ditemukan adalah berkulit kasar 

dan berbintil. Ukuran kodok ini berkisar antara 58-60 mm untuk jenis Bufo 

melanostictus dan Bufo quardriparcatus berukuran lebih kecil antara 28-32 mm. 

Menurut Panji (2015) family Bufonidae merupakan katak yang tidak memiliki 

gigi, mereka juga memiliki kaki depan yang agak pendek dan kurang baik dalam 

melompat dan berenang. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhacophoridae


 Rhacophoridae adalah keluarga katak yang hidup di Afrika sub-Sahara 

tropis, India Selatan dan Sri Lanka, Jepang; timur laut India ke Cina timur selatan 

melalui Filipina dan Sunda Besar, dan Sulawesi. Mereka umumnya dikenal 

sebagai katak semak, atau lebih ambigu sebagai "katak lumut" atau "katak 

semak". Beberapa Rhacophoridae disebut "katak pohon". Di antara anggota paling 

spektakuler dari keluarga ini ada banyak "katak terbang" (Wikipedia). 

 Meskipun beberapa kelompok terutama terestrial, rhacophorids sebagian 

besar adalah katak pohon yang arboreal. Perkawinan katak, sementara di 

amplexus, pegang cabang, dan kocok kaki mereka untuk membentuk busa. Telur 

diletakkan di dalam busa dan ditutup dengan cairan mani sebelum busa mengeras 

menjadi selubung pelindung. Pada beberapa spesies, ini dilakukan dalam 

kelompok besar. Busa diletakkan di atas sumber air sehingga kecebong jatuh ke 

dalam air begitu menetas. 

 Spesies dalam keluarga ini bervariasi ukurannya dari 1,5 hingga 12 cm 

(0,59 hingga 4,72 in). Seperti katak arboreal lainnya, mereka memiliki cakram jari 

kaki, dan yang dari genus Chiromantis memiliki dua jari yang saling berlawanan 

di masing-masing tangan. Keluarga ini juga berisi katak terbang Dunia Lama, 

termasuk katak terbang Wallace (Rhacophorus nigropalmatus). Katak-katak ini 

memiliki anyaman yang luas antara lengan depan dan belakangnya, 

memungkinkan mereka untuk meluncur di udara 

 Famili colubridae adalah keluarga ular yang terbanyak anggotanya. 

Hampir dua pertiga dari semua jenis-jenis ular termasuk ke dalam suku ini. Suku 

colubridae bisa ditemui di semua benua, kecuali Antartika. Kelompok ular ini 

juga menjadi suku ular yang dominan di setiap benua, kecuali Eropa dan 

Australia. Suku colubridae terdiri dari jenis-jenis ular tak berbisa (non-

venomous), atau memiliki bisa yang lemah saja, dan pada umumnya tidak 

membahayakan manusia. 

 

B.  Keanekaragaman dan Kemerataan Jenis Amfibi dan Reptil   

Berdasarkan pengamatan keanekaragaman jenis reptil dan amfibi di 

Kawasan agroforestri parak ditemukan 7 individu yang terdiri dari 1 jenis reptil 

dan 3 jenis amfibi. Hasil perhitungan indeks keanekaragaman Shannon 

menunjukkan bahwa pada parak kakao memiliki keanekaragaman jenis amfibi dan 

reptil yang sedikit  yaitu H’ = 0,64. Pada parak jagung ditemukan 4 individu dari 

3 jenis amfibi dan reptil. Nilai indeks keanekaragaman pada parak jagung 

tergolong sedang yaitu H
’
 = 1,04. Berikut ini indeks keanekaragaman amfibi dan 

reptil di agroforestri parak. 

Tabel.2. Indeks Keanekaragaman dan Kemerataan Jenis Amfibi dan Reptil di 

Kawasan Agroforestri Parak 

Habitat  Jenis  Individu H’ E 

Parak Kakao 2 3 0,64 0,93 

Parak Jagung  3 4 1,04 0,94 
 

Nilai keanekaragaman jenis amfibi dan reptil pada parak jagung lebih 

tinggi dibandingkan parak kakao dikarenakan pada pada habitat parak jagung 

lebih mendukung kehidupan amfibi dan reptil.  Habitat parak jagung lebih mampu 

mendekati kondisi yang sesuai dengan amfibi dan reptil.  



Kemerataan jenis amfibi dan reptil pada parak kakao sebesar 0,93 

sedangkan pada parak jagung sebesar 0,94. Berdasarkan hasil dari kemerataan 

jenis (E) terlihat bahwa sebaran masing-masing individu cenderung tidak merata 

yang berarti ada jenis yang terlalu mendominasi dalam suatu komunitas (Widodo 

et al, 2013).  

Reptil merupakan salah satu bagian dari tingginya kekayaan hayati yang 

dimiliki Indonesia (Iskandar dan Erdelan, 2006 dalam Yusuf, 2008 ) yang bisa di 

ambil manfaatnya. Didalam (Gibbos et al, 2000 dalam Nurfitriana et al 2017) 

disebutkan manfaat yang bisa diambil darii reptil diantaranya untuk bahan 

makanan, obat-obatan tradisional, hewan peliharaan. Di berbagai tempat di 

Indonesia reptil digunakan sebagai pemberantas hama. Bagian-bagian yang di 

perdagangkan yaitu kulit (Yuwono, 1998), daging dan reptil hidup sebagai 

peliharaan (Mardiastuti dan Suhartono, 2003 dalam Nurfitriana et al 2017). 

 

C. Karakteristik habitat 

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap habitat amfibi dan reptil pada 

kawasan agroforestri parak dapat dilihat lokasi perjumpaan sebagai berikut 

Tabel 3. Lokasi Perjumpaan Amfibi dan Reptil di Agroforestri Parak  
No Nama 

Lokal 

Nama Ilmiah Tanda 

Keberadaan  

Koordinat Jumlah 

(ekor) 

Lokasi 

perjumpaan 

A Parak Kakao 

1 

Kodok 

puru 

hutan 

Duttaphrynus 

melanostictus Langsung 

S:00˚11,777' 

E:100˚41,302' 1 Di atas tanah  

2 

Kodok 

puru 

hutan 

Duttaphrynus 

melanostictus Langsung 

S:00˚11,760' 

E:100˚41,306' 1 Di atas tanah  

3 Ular 

Dendrelaphis 

pictus Langsung 

S:00˚11,792' 

E:100˚41,316' 1 

Di ranting 

pohon durian 

B Parak jagung 

1 

Kodok 

buduk Bufo biporcatus Langsung 

S:00˚11,948' 

E:100˚40,100' 1 

Di rumput 

dekat kandang 

sapi 

2 

Kodok 

buduk  Bufo biporcatus Langsung 

S:00˚11,947' 

E:100˚40,699' 1 Di Rumput 

3 Katak 

Chiromantis 

doriae Langsung 

S:00˚11,948' 

E:100˚40,701' 1 

Di tepi sawah 

dekat kebun 

4 

Kodok 

puru 

hutan 

Duttaphrynus 

melanostictus Langsung 

S:00˚11,978' 

E:100˚40,678' 1 Di atas tanah 

 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa secara umum reptil dan amfibi yang 
terdapat di agroforestri parak ditemukan secara langsung.  Perjumpaan langsung 

amfibi dan reptil karena sesuai dengan waktu aktif satwa ini di malam hari.  

Amfibi dan reptil tergolong satwa nokturnal dimana aktivitas dan jam biologisnya 

lebih tinggi di malam hari.  Satwa-satwa dengan kondisi adaptasi tubuh 

poikiloterm atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan memerlukan 

suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi. 



Ul-Hasanah (2006) menemukan 37 jenis katak di habitat yang tidak terganggu 

dan 31 jenis katak di habitat yang terganggu. Dari penelitiannya terlihat bahwa habitat 

sungai tidak terganggu didominasi oleh Leptophryne borbonica, Rana chalconota dan 

Limnonectes blythii. Habitat darat tidak terganggu didominasi oleh Bufo asper, 

Limnonectes blythii, Rana chalconota, Leptobrachium hasseltii, Megophrys nasuta, 

Leptophryne borbonica dan Limnonectes microdiscus. Habitat sungai terganggu 

didominasi oleh Rana chalconota, Bufo asper dan Rana hosii, sedangkan habitat darat 

terganggu didominasi oleh Rana chalconota, Rana hosii, Fejervarya spp, Bufo biporcatus 

dan Bufo melanostictus. 

Sudrajat (2001) membagi amfibi menurut perilaku dan habitatnya menjadi 

tiga grup besar yaitu: 1). Jenis yang terbuka pada asosiasi dengan manusia dan 

tergantung pada manusia, 2). Jenis yang dapat berasosiasi dengan manusia tapi 

tidak tergantung pada manusia, 3). Jenis yang tidak berasosiasi dengan manusia. 

Berikut ini dapat dilihat karakteristik habitat amfibi dan reptil yang 

terdapat di agroforestri parak 

Tabel 4. Karakteristik Habitat Amfibi dan Reptil di Agroforestri Parak 

No Lokasi 

parak  

Suhu Kelembaban Intensitas 

cahaya (lux) 

Jarak dari 

sungai (m) 

vegetasi 

1 Kakao  Minimum 

24,3
0
C 

Maksimum 

34,5
0
C 

Minimum 50% 

maksimum 

89% 

Minimum 24 

lux maksimum 

1087 lux 

100 m Rumput, 

ilalang 

2 Jagung  Minimum 

24,3
0
C 

Maksimum 

34,3
0
C 

Minimum 52% 

maksimum 

82% 

Minimum 24 

lux maksimum 

1113 lux 

3 m Rumput  

 

Lokasi penelitian parak kakao memiliki ketinggian 495 mdpl dan parak 

jagung memiliki ketinggian 514 mdpl. Hasil pengamatan langsung di lapangan 

Nagari Bukik Limbuku memiliki topografi cenderung datar dan memiliki 

beberapa bukit kecil. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima 

Puluh kota curah hujan rata-rata (2015) 295,5 mm per tahun dengan curah hujan 

minimum 39 mm dan curah hujan maksimum 1.513 mm, dan suhu rata-rata 

26,2
0
C dengan pH tanah 6. 

 Menurut Crump (1994) dalam Yuliana (2000), suhu udara berpengaruh 

secara nyata terhadap perkembangan dan pertumbuhan amfibi, serta seringkali 

mengatur siklus perilaku dan reproduksi.  Amfibi merupakan jenis satwa yang 

poikiloterm, tidak dapat mengatur suhu tubuh sendiri sehingga suhu tubuhnya 
sangat tergantung pada kondisi lingkungannya.  Kulit amfibi merupakan salah 

satu organ respirasi yang penting dan berhubungan dengan kondisi eksternal 

tubuh, sehingga kelembaban kulit dibutuhkan untuk menjaga fluktuasi tubuh yang 

akan berpengaruh terhadap proses-proses tubuh selanjutnya.  Menurut Goin et al 

(1978), secara umum ordo Anura memiliki batas toleransi suhu pada kisaran 3-

27
0
C.  kisaran suhu di kawasan agroforestri parak berkisar 24-34

0
C menunjukkan 

bahwa kawasan ini masih sangat baik untuk habitat dan perkembangbiakan kodok 

jenis-jenis tertentu. 

Pola agroforestri pada parak kakao menggunakan pola acak atau random 

mixture, yang mana didominasi oleh tumbuhan kakao (Theobroma cacao L) 

terdapat pada tingkat tiang. Parak kedua menggunakan pola pagar atau Trees 



Along Border.  Tanaman yang menjadi pagar disini yaitu kelapa (Cocos nucifera), 

kakao (Theobroma cacao L), alpukat (Persea americana), dan tumbuhan lainya 

sedangkan di tengah-tengah parak di tanam tanaman pertanian yang didominasi 

oleh jagung (Zae mays), 

  Parak kakao pada tingkat pohon terdapat 17 jenis pohon, data mengenai 

jenis pohon dapat dilihat pada Tabel 3. Pohon yang ditanam berjumlah lima jenis, 

durian (Durio zibeethinus) dan alpukat (Persea americana) pada parak kakao 

(Theobroma cacao L.) merupakan tanaman yang bertujuan untuk  dijual sebagai 

penghasilan tambahan serta untuk konsumsi, dan sebagai naungan untuk tanaman 

kakao.  

Tabel 4. Jenis-jenis pohon pada parak kakao 

No Nama Lokal Nama Latin Keterangan 

1 Nasi-Nasi Syzygium zaylacum Alami 

2 Pelangas Aporosa aurita Alami 

3 Gamal Gliricidia sepium Ditanam 

4 Petai Parkia speciosa Ditanam 

5 Durian Durio zibethinus Ditanam 

6 Baringin Ficus benjamina Alami 

7 Jengkol Achindendron pauciflorum Ditanam 

 8 Alpukat  Persea americana Ditanam  

9 Terap Artocarpus elasticus  Alami 

10 Laban Vitex pinnata Alami 

11 Kulit Manis Cinnamomum verum Alami 

12 Nangka Artocarpus heterophyllus Alami 

13 Medang Blumeodendron kurzii Alami 

14 Balik Angin Mallotus paniculatus Alami 

15 Cempedak  Artocarpus integer Alami 

16 Artocarpus Artocarpus sp Alami 

17 Mahang Tapak  Gajah Macaranga gigantea Alami 

 

 Indeks nilai penting (INP) tertinggi pada parak kakao untuk tingkat pohon 

adalah durian yaitu 68,62% dengan kerapatan relatif (KR) sebesar 25,97% 

frekuensi relatif (FR) 15,79%  dan dominansi relatif (DR) sebesar 26,86%, 

kemudian diikuti oleh alpukat dengan INP 50,62% dengan KR 19,48% dan FR 

15,79% serta DR 15,35%. Indeks nilai penting (INP) pada tingkat tiang tertinggi 

yaitu kakao sebesar 223,23% dengan kerapatan relatif (KR) 81,58% kemudian 

frekuensi relatif (FR)  sebesar 58,06% dan dominansi relatif (DR) sebesar 

83,59%. Kakao memiliki Indeks Nilai Penting (INP) paling tinggi sebesar 

102,93% kerapatan relatif (KR) 34,09% kemudian frekuensi relatif (FR)  sebesar 

34,25% dan dominansi relatif (DR) sebesar 34,59%.  Indeks nilai penting (INP) 

tertinggi 22,47% yaitu goletrak dengan kerapatan relatif (KR) sebesar 13,05% 

kemudian frekuensi relatif (FR) 9,42% dan diikuti oleh kacang-kacangan, rumput 

teki, bunga ungu, merambung dan seterusnya 

 Pohon pada parak jagung merupakan tanaman yang dijadikan batas parak 

dengan parak lainnya. Kakao dan pinang terlihat tidak subur dan tidak terawat, 

buah kakao tidak dipanen, habis oleh satwa yang ada di sekitar parak. Kelapa 



merupakan tanaman utama yang menjadi pagar, buah dari kelapa untuk di 

konsumsi sehari-hari seperti untuk memasak ataupun untuk sekedar minum kelapa 

muda saat pemilik parak bekerja, begitu juga dengan jambu jambak, durian, 

paraweh dan alpukat. Pemilihan kelapa sebagai pembatas parak dikarenakan 

mudahnya mencari bibit (Sukardi, 2018). Tabel 11 menunjukan jenis-jenis pohon 

yang terdapat pada parak jagung, terdapat delapan jenis pohon yang ditanam dan 

hanya satu pohon yang alami tumbuh di parak kakao  yaitu kayu ujan.  

 

Tabel 11. Jenis-jenis pohon pada parak jagung 
No Nama Lokal Nama Latin Keterangan 

1 Paraweh  Psidium guajava Ditanam 

2 Kakao Theobroma cacao L.  Ditanam 

3 Kelapa ` Cocos nucifera Ditanam 

4 Gamal  Gliricidia sepium Alami 

5 Alpukat   Persea americana Ditanam 

6 Manggis  Garcinia mangostana Ditanam 

7 Durian  Durio zibethinus Ditanam 

8 Jambu Jambak Syzygium malaccense  Ditanam 

9 Pinang  Areca catechu Ditanam 

 

 Pada tingkat pohon tanaman terbanyak adalah kelapa dengan Indek nilai 

penting INP 62,87% dengan kerapatan relatif (KR) 26,32% frekuensi relatif 

23,39% dan dominansi relatif sebesar 13,16%, Indeks nilai penting (INP) tertinggi 

pada tingkat adalah pinang sebesar 83,59%, kerapatan relatif (KR) 30,01% 

frekuensi relatif 28,99% dan dominansi relatif sebesar 24,59%, Indeks nilai 

penting (INP) tertinggi pada tingkat pancang adalah kakao sebesar 203,70%, 

kerapatan relatif (KR) 66,67% frekuensi relatif (FR) 66,67% dan dominansi relatif 

sebesar 70,37%. Jagung memiliki jumlah terbanyak dengan indeks nilai penting 

(INP) 43,37% dengan keraptan relatif (KR) 32,92% dan frekuensi relatif (FR) 

10,45%, kemudian diikuti oleh rumput malela, kacang-kacangan, sianik, meniran 

dan seterusnya. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan 3 jenis amfibi dan 1 jenis reptil.  Jenis amfibi 

terdiri dari jenis-jenis katak dari spesies Duttaphrynus melanostictus, Bufo 

biporcatus, Chiromantis doriae sedangkan reptil dari jenis ular (Dendrelaphis 

pictus). Berdasarkan wawancara dengan petani parak disebutkan banyak spesies 

amfibi dan reptil yang tidak teramati karena tidak menggunakan kombinasi 

metode lainnya.  Tinggi rendahnya keanekaragaman herpetofauna ditentukan oleh 

kondisi lokasi parak yang berada di tepi sungai dan dekat dengan sawah 

masyarakat.  Dari penelitian ini dapat disimpulkan keanekaragaman herpetofauna 

yang terdapat di parak tergolong rendah dan kondisi parak dapat menjadi salah 

satu alternatif habitat herpetofauna pada lansekap yang didominasi oleh manusia. 
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