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Pendahuluan

• PostgreSQL merupakan database server yang 

bersifat open source, memiliki lisensi GPL 

(General Public License) dan merupakan salah 

satu dari sejumlah database server.

• Posgres adalah ORDBMS (Object Relational 

Database Management System) yang bersifat 

open source.

• Postgres memungkinkan user untuk membuat 

sendiri object file atau shared library yang dapat 

diterapkan untuk mendefnisikan tipe data, 
fungsi, bahkan bahasa yang baru



Praktikum 6.1 Instalasi
PostgreSQL

• Pilih file master instalasi postgreSQL.

• Jalankan file tersebut.



• Lalu tekan tombol next



• Tentukan lokasi datanya kemudian tekan next



• Gunakan default port 5432



• Pada isian locale gunakan default locale



• Tekan next untuk mulai proses instalasi



• Jika telah selesai tekan finish



• Sub direktori hasil instalasi sbb:



• Untuk melihat apakah server telah berjalan atau 

belum gunakan perintah berikut:

• Kemudian jalankan servis melalui “services.msc” 

atau menggunakan perintah berikut:



• Kemudian gunakan pgAdmin



• Halaman depan pgAdmin



Selanjutnya

registrasikan server 

yang akan digunakan

dengan klik kanan

pada server lalu pilih

Create -> Server



Masukkan

Nama Server 

Registrasi



Masukkan

atribut pada

Connection



Jika server registrasi

telah dibuat, anda dapat

masuk ke server dan

melihat database yang 

sudah ada



Jika database belum ada, 

maka buatlah database baru

dengan melakukan klik kanan

lalu pilih Create � Database

Lalu masukkan nama

databasenya



Jika database sudah dibuat, 

maka masuk ke database 

tersebut lalu buat tabel baru. 

Masuk pada

Schemas�Public� Tables. 

Lalu klik kanan pilih Create �

table

Masukkan nama tabel

dan properti yang lain



Tambahkan

kolom/field nya



• Menambah data Penambahan data pada dapat

dilakukan melalui Scripts, pilih

tabel yang akan dimanipulasi, 

kemudian klik kanan pilih

Create �Scripts � INSERT 

Script



Tulis perintah

Querynya, kemudian

eksekusi.



Untuk melihat data, pilih tabel

lalu klik kanan � View Data.
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Menggunakan PostGIS



Pendahuluan

• PostGIS merupakan ekstensi dari PosrgreSQL.

• PostGIS dapat digunakan untuk menangani dan 

memproses data geografis.

• PostGIS dapat dianggap sebagai kumpulan 

fungsi basis data yang memperluas kemampuan 

aslidari PostgreSQL sehingga dapat menangani 

data spasial. 

• menangani maksudnya adalah menyimpan, 

mengambil, queri dan memanipulasi



Praktikum 6.2 Instalasi
PostGIS

• Instal PostGIS

Pertama, Lakukan installasi

PostGIS.



Setelah installasi selesai, 

kemudian jalankan PostGIS, 

kemudian pilih View 

Connection Details untuk

mengatur koneksi ke database 

PostgreSQL



Selanjutnya atur koneksi, 

dan pastikan bahwa

koneksi telah berhasil



Kemudian tambahkan data 

spasial dengan memilih Add 

File, kemudian pilih file SHP 

yang telah tersedia.



Shape file akan masuk pada

Import List, selanjutnya pilih

tombol Import untuk

mengimport data spasial ke

database PostgreSQL



Tunggu hingga proses Import 

selesai, pastikan muncul pesan

bahwa proses import shape file 

berhasil



Jika proses import berhasil, 

maka pada database akan

muncul tabel-tabel baru hasil

dari import data spasial

tersebut.



Koneksi Geoserver dengan
PostgreSQL



Praktikum 6.3

• Setelah data spasial telah dimasukkan pada 

database PostgreSQL, maka selanjutnya dapat 

diakses pada Geoserver.

• Buka kembali geoserver.



Pilih Stores untuk

menambahkan data source 

baru. Lalu pilih PostGIS



Lalu atur nama data source 

dan atribut yang lain



• Jika isian telah benar maka tabel-tabel pada 

database PostgreSQL akan muncul.



Pilih publish pada salah satu

layer untuk diatur

pengaturanya.



• Sehingga akan muncul satu layer baru



• Tambahkan semua layer dari datasource 

postgresql



Tambahkan semua layer



• Sehingga semua layer dari data source DS 

PostgreSQL ditambahkan



• Kemudian buatlah layer grup untuk menampilkan 

peta area banjir sbb:
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Latihan 6.1

• Lakukan digitasi berdasarkan gambar berikut:



• Buat layer lahan untuk menyimpan data 

penggunaan lahan.

• Selanjutnya dengan PostGIS simpan data lahan

ke database PostgreSQL.

• Kemudian tampilkan peta penggunaan lahan

tersebut menggunakan Geoserver.



Terima kasih



Daftar Pustaka

• https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/index.html

• http://docs.geoserver.org/stable/en/user/data/database/

postgis.html


