
Tahap Instalasi PostgreSQL di Windows 

 

1. Unduh file installer PostgreSQL terbaru dari alamat http://www.enterprisedb.com/products-

services-training/pgdownload#windows 

 
 

2. Setelah file installer berhasil diunduh, jalankan program tersebut. Klik tombol Run apabila 

muncul pesan sebagai berikut : 

 
 

3. Klik Next  

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows


 
 

4. Tentukan direktori dimana program PostgreSQL akan diinstall, kemudian pilih “Next” 

 
 

5. Tentukan direktori dimana data-data dari PostgreSQL akan disimpan 

 



 
 

6. Set password untuk database superuser, yang mempunyai akses dan privilege untuk seluruh 

data dalam PostgreSQL. Kemudian tekan tombol “Next” 

 
 

7. Kemudian set port number dimana klien akan mengakses layanan ini. Perlu dicatat bahwa port 

number yang dipilih sebaiknya bukan port number yang sudah digunakan oleh aplikasi lain (web, 

proxy, dll). Port number mempunyai range antara 0-65535. Sebagai contoh, gunakan port 

number 5432. Kemudian tekan tombol “Next” 



 
 

8. Kemudian lakukan pengesetan locale atau setting atas bahasa, mata uang, waktu dan hal 

spesifik lainnya yang berkaitan dengan suatu negara. Apabila memiliki preferensi sendiri, silakan 

memilih locale yang diinginkan, namun pada saat ini cukup gunakan Default Locale. Kemudian 

tekan tombol “Next”. 

 
 

9. Tekan tombol “Next” untuk memulai proses instalasi PostgreSQL di komputer anda. Tunggu 

sampai proses instalasi selesai dilakukan. 



 
 

 
 

10. Klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi PostgreSQL. Apabila anda ingin menambahkan 

beberapa komponen software tambahan untuk diinstal ke dalam komputer anda, centang opsi 

“Stack Builder..” kemudian klik Finish. Apabila tidak, maka tidak perlu dicentang dan tekan 

tombol “Finish”. Pada saat ini kita tidak perlu menambahkan beberapa software komponen 

sehingga tidak perlu dicentang. Namun apabila anda ingin menambahkan beberapa software, 

silakan dilanjutkan mengikuti proses di bawah ini. 



 
 

11. Untuk menambahkan beberapa komponen software yang diperlukan pada aplikasi PostgreSQL 

anda, pilih “PostgreSQL 9.1 on port XXXX” kemudian klik next. 

 
 

12. Pilih beberapa komponen yang mungkin anda butuhkan, kemudian uduh tambahan komponen 

software tersebut. Lanjutkan proses sampai keseluruhan proses unduh dan instalasi selesai. 



 

  



Menjalankan PostgreSQL dan SQL Syntax 

Sederhana di PostgreSQL 

 

Untuk menjalankan aplikasi PostgreSQL di komputer anda, terdapat 2 langkah yang dapat digunakan, 

yaitu dengan menggunakan pgAdmin dan juga shell console. Apabila anda menggunakan pgAdmin, 

maka anda dapat membuat database secara GUI yang memudahkan anda untuk membuat database 

secara cepat. Sementara dengan menggunakan shell console prosesnya akan lebih lambat, karena anda 

harus memasukkan syntax SQL satu persatu dimulai dari membuat schema sampai dengan input data. 

Untuk kepentingan pembelajaran, maka proses pengembangan database dengan menggunakan shell 

console akan dibahas lebih banyak. 

Pembuatan Database melalui pgAdmin III 

1. Cari shortcut aplikasi pgAdmin III di komputer anda, kemudian klik untuk menjalankan 

 

 
 

2. Klik dua kali pada server “PostgreSQL 9.1 (localhost:5432)” untuk mengakses database server 

PostgreSQL di komputer kita. Anda juga bisa menambahkan koneksi ke server lainnya dengan 

mengklik File  “Add Server” 



 
 

3. Akan muncul sebuah pesan untuk memasukkan password. Masukkan password yang sudah kita set 

sebelumnya pada proses nomor 6 pada saat instalasi PostgreSQL. 

 
 

4. Secara default, sistem akan secara otomatis membuatkan satu buah database dan satu buah skema 

untuk anda, sehingga anda tinggal membuat table saja di dalam schema tersebut. Namun apabila 

anda ingin membuat sebuah schema baru, klik pada opsi “Schemas (1)”, kemudian klik kanan dan 

pilih “New Schema…” 

 

 
 



5. Masukkan data-data yang diperlukan, seperti nama Schema. Sebagai contoh, masukkan nama 

schema “Basdat2012”.  Secara otomatis sebuah SQL syntax akan di-generate sebagai akibat dari 

pembuatan schema tersebut. 

 
 

6. Di dalam schema tersebut, buatlah sebuah table sederhana, bernama table EMPLOYEE. Caranya 

adalah dengan memilih opsi “Tables(0)”, kemudian klik kanan dan pilih “New Table…”. Setelah 

memasukkan nama table, kemudian klik “OK” 

 

 



 
 

7. Pada saat ini, anda berhasil membuat sebuah table (tanpa kolom) ke dalam database schema 

Basdat2012 yang telah anda buat. Sekarang tambahkan kolom-kolom yang dibutuhkan ke dalam 

table tersebut. Caranya adalah dengan memilih table yang telah dibuat, kemudian klik kanan dan 

pilih “New Object”  “New Column”.  

 
 

8. Buatlah kolom-kolom baru dengan definisi sebagai berikut: 

 

Nama Tipe Not Null Status Length 

User ID Primary Key / Integer  - 

Nama Character Varying (Varchar)  120 



Umur Integer  - 

Jenis Kelamin Character  - 

Alamat Character Varying (Varchar)  200 

 

9. Setelah seluruh kolom dibuat, set kolom User ID sebagai primary key. Pilih table yang telah dibuat, 

kemudian, kemudian klik kanan  New Object  New Primary Key  Pilih tab “Columns”  Pilih 

kolom yang ingin dijadikan primary key, yaitu User ID  Klik Add  Pilih OK. 

 
 

10. Dari hasil input tersebut terciptalah column untuk table EMPLOYEE dan SQL syntax sebagai berikut : 

 
 



 
 

11. Setelah table berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data-data ke dalam 

table dan kolom yang telah disiapkan. Untuk memasukkan data, klik pada table yang diinginkan, 

kemudian pilih Tools  View Data  View All Rows. Akan muncul sebuah data sheet entry serupa 

excel. Dimana kita bisa langsung memasukkan data disitu. 

 

 
 

12. Masukkan data-data sebagai berikut : 

User ID Nama Umur Jenis Kelamin Alamat 

1 Anto 22 L Jalan Raya 1 

2 Budi 25 L Jalan Raya 2 

3 Charlie 16 L Jalan Raya 3 

4 Dewi 44 P Jalan Raya 4 

 

13. Hasil dari input data dan SQL Syntax yang tercipta adalah sebagai berikut : 



 
 

Pembuatan Database melalui Shell Console 

1. Cari shortcut aplikasi SQL Console di komputer anda, kemudian klik untuk menjalankan 

 

 
 

2. Akan muncul sebuah console, dan anda akan diminta untuk melakukan otorisasi. Masukkan 

server yang ingin diakses, port nya, database yang akan digunakan, serta username dan 

password untuk otorisasi. 

 
 

3. Berdasarkan data yang sudah dimasukkan sebelumnya, anda akan mengakses database 

“postgres”. Secara default, anda akan mengakses schema “public” yang telah dibuat 



sebelumnya oleh sistem PostgreSQL. Di dalam schema ini kita akan mencoba membuat 

beberapa table, berdasarkan SQL syntax yang telah dipelajari. 

4. Sesuai dengan tahapan sebelumnya, buatlah table EMPLOYEE di schema “public” dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

Nama Tipe Not Null Status Length 

User ID Primary Key / Integer  - 

Nama Character Varying (Varchar)  40 

Umur Integer  - 

Jenis Kelamin Character  - 

Alamat Character Varying (Varchar)  200 

 

5. Dari spesifikasi tersebut, maka SQL Syntax nya adalah sebagai berikut : 

CREATE TABLE EMPLOYEE ( 

    UserID     integer, 

    Nama     varchar(40), 

   Umur   integer, 

  JK  char(1), 

  Alamat  varchar(200), 

    PRIMARY KEY(UserID) 

); 

 

6. Apabila berhasil, maka sebuah table EMPLOYEE akan tercipta, seperti di bawah ini : 

 
 

7. Apabila kita menggunakan command “\d” untuk me-list seluruh table yang ada di schema 

“public”, maka table EMPLOYEE akan muncul. 

 
 

8. Dari tabel EMPLOYEE tersebut, kita akan mencoba memasukkan beberapa data sebagai berikut : 

User ID Nama Umur Jenis Kelamin Alamat 

1 Anto 22 L Jalan Raya 1 

2 Budi 25 L Jalan Raya 2 

3 Charlie 16 L Jalan Raya 3 

4 Dewi 44 P Jalan Raya 4 

 



9. Berdasarkan data yang akan dimasukkan di atas, maka SQL Syntax untuk proses tersebut adalah 

sebagai berikut : 

INSERT INTO EMPLOYEE (UserID, Nama, Umur, JK, Alamat) VALUES 

(1, 'Anto', 22, 'L', 'Jalan Raya 1'), 

(2, 'Budi', 25, 'L', 'Jalan Raya 2'), 

(3, 'Charlie', 16, 'L', 'Jalan Raya 3'), 

(4, 'Dewi', 44, 'P', 'Jalan Raya 4'), 

(5, 'Anto', 22, 'L', 'Jalan Raya 1'); 

 

10. Setelah berhasil, maka sistem akan memberikan respon bahwa data sudah dimasukkan dengan 

reply sebagai berikut : 

 
 

11. Untuk memastikan bahwa data sudah benar-benar masuk ke dalam database, maka lakukan 

query untuk seluruh data di table EMPLOYEE dengan command sebagai berikut : 

SELECT * FROM EMPLOYEE; 

 

SELECT nama FROM EMPLOYEE; 

 



SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE umur=22; 

 
 

12. Silakan gunakan perintah SQL lainnya untuk dimasukkan ke dalam database, dan lakukan 

eksperimen dengan SQL command CREATE, UPDATE, INSERT, dan DELETE. 


