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Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu produsen
komoditas perikanan terbesar di dunia. Salah satu komoditas perikanan
yang memiliki nilai jual tinggi adalah udang. Produksi udang saat ini
dihasilkan dari kegiatan penangkapan di laut dan juga kegiatan budidaya.
lndustri budidaya udang berkembang cepat di Indonesia dan memberikan
kontribusi utama dalam produksi udang nasional. lndustri udang indonesia
yang tumbuh pesat didukung potensi lahan yang luas serta potensi
penerapan teknologi sederhana hingga teknologi industri 4.0, perlu
pengelolaan yang komprehensif dari aspek budidaya, manajemen, pasca
panen, industri pnedukungnya serta meminimalisir dampak lingkungan
untuk keberlanjutan.
Buku "lndustri udang berkelanjutan: aspek budidaya, pengelolaan dan
pasca panen" ini merangkai berbagai aspek dalam industri udang sehingga
diharapkan memberikan kontribusi dalam memajukan industri udang
nasional yang berkelajutan. Buku ini memaparkan tentang aspek budidaya
udang yang dimulai dari pembenihan udang, nutrisi pakan udang dan
pengelolaan kesehatan udang serta silvofishery. Aspek kandungan gizi,
diversifikasi produk dan pemanfaatan produk samping juga dibahas dalam
buku ini. Udang sebagai komoditas unggulan kembali dipaparkan di akhir
buku ini agar dapat memberikan gambaran kepada pembaca bahwa
teknologi dan upaya yang dikembangkan hingga saat ini berpeluang
memberikan kemanfaatan sosial ekonomi yang luas.
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Kata Pengantar
Segala puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberi limpahan
rahmat dan kasih sayang sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk
berkarya untuk menyelesaikan penulisan buku ini meskipun masih dalam
kondisi pandemi akibat Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan
langkah untuh terus berkarya dan berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman
untuk kemajuan bidang perikanan dan kelautan Indonesia.
Udang vaname merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan
Indonesia yang menjadi tumpuan perekonomian nasional. Perkembangan
situasi dan kondisi dunia yang terus berubah perlu diimbangi pula dengan
perkembangan inovasi dan teknologi baru untuk menjawab permasalahan
dan kendala yang dihadapi menuju perubahan yang lebih baik dari berbagai
aspek yang mendukung. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah
wawasan, memberikan sumbangsih pemikiran dan inovasi teknologi yang bisa
diaplikasikan untuk peningkatan produksi perikanan udang Indonesia yang
berkelanjutan.
Buku ini mencoba untuk mengupas produksi udang vaname dari aspek
budidaya, pengolahan dan manajemen pengelolaan yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan. Aspek budidaya memaparkan perkembangan budidaya dan
produksi udang vaname di Indonesia serta upaya optimalisasinya, pengembangan
inovasi teknologi budidaya melalui penerapan probiotik dan pakan yang tepat,
optimalisasi budidaya ramah lingkungan, serta teknologi pascapanen udang
hingga pemanfaatan hasil sampingnya. Buku ini diharapkan dapat menginisiasi
munculnya inovasi dan teknologi baru yang mudah dan aplikatif dari hulu
hingga ke hilir terkait komoditas udang vaname.
Tim Editor sangat berterima kasih kepada Rektor Universitas Gadjah
Mada, Dekan Fakultas Pertanian UGM dan Ketua Departemen Perikanan
UGM yang telah mendukung dan memfasilitasi penulisan hingga terbitnya
buku ini. Tim editor telah melakukan perbaikan dan memberikan saran-saran
kepada semua kontributor dalam proses penerbitan buku ini. Secara esensial dan
substantif isi buku merupakan tanggung jawab penuh masing-masing penulis
Kata Pengantar
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pada masing-masing bab. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan kritikan yang membangun
untuk peningkatan kualitas karya-karya kami selanjutnya.
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