


Version Control System 

Version Control System (VCS) adalah sebuah infrastruktur yang dapat mendukung 

pengembangan software secara kolaboratif. Setiap anggota yang berada di dalam 

sebuah tim pengembangan software dapat menulis kode programnya masing - masing 

kemudian digabungkan ke server yang sudah memiliki VCS yang digunakan. 

Selain mengandalkan konkurensi yang dapat mempercepat pengembangan software, 

VCS juga mempunyai kemampuan untuk kembali ke versi software sebelumnya jika 

terjadi suatu kesalahan terhadap versi software yang sedang dikembangkan saat ini. 

Kemampuan ini disebut reversibility. Selain itu, dengan menggunakan VCS setiap 

perubahan pada software seperti penambahan file atau pengubahan isi file dapat 

dipantau bagian mana yang diubah dan siapa yang mengubah. Sehingga 

pengerjaan software akan lebih transparan dan terukur. VCS memungkinkan untuk 

mengembalikan berkas pada kondisi/keadaan sebelumnya, mengembalikan seluruh 

proyek pada keadaan sebelumnya, membandingkan perubahan setiap saat, melihat 

siapa yang terakhir melakukan perubahan terbaru pada suatu objek sehingga 

berpotensi menimbulkan masalah, siapa yang menerbitkan isu, dan lainnya. 

VCS ini tidak didominasi oleh satu jenis produk. Ada berbagai jenis VCS yang 

bersifat free open source software dan ada juga yang proprietary. Beberapa contoh 

VCS adalah: Bazaar, Subversion (SVN), Mercurial, CVS, RCS, Perforce, ClearCase, 

GNU Arch, GNU CSSC, dan Git 

Tentang Git 

Git adalah Version Control System (VCS) yang digunakan para developer untuk 

mengembangkan software secara bersama-bersama yang diciptakan oleh Linus 

Torvalds. Fungsi utama git yaitu mengatur versi dari source code program dengan 

memberikan tanda baris dan code mana yang ditambah atau diganti. Git memudahkan 



programmer untuk mengetahui perubahan source code daripada harus membuat file 

baru seperti Program.java, ProgramRevisi.java,  ProgramRevisi2.java, 

ProgramFix.java. Selain itu, dengan git tidak perlu khawatir code yang dikerjakan 

bentrok, karena setiap developer bias membuat branch sebagai workspacenya. Selain 

itu, pada git bisa memberi komentar pada source code yang telah ditambah/diubah, 

hal ini mempermudah developer lain untuk mengetahui kendala apa yang dialami 

developer lain. 

Pengontrol versi pada Git bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang 

dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan distributed 

revision control (VCS terdistribusi), artinya penyimpanan database Git tidak hanya 

berada dalam satu tempat saja. Semua orang yang terlibat dalam pengkodean proyek 

akan menyimpan database Git, sehingga akan memudahkan dalam mengelola proyek 

baik online maupun offline. Dalam Git terdapat merge untuk menyebut aktifitas 

penggabungan kode. Sedangkan pada VCS (Version Control System) yang terpusat 

database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana. 

VCS terpusat memiliki beberapa kekurangan: 

1. Semua tim harus terkoneksi ke jaringan untuk mengakses source-code; 

2. Saat ingin menyimpan perubahan pada file, biasanya akan membuat file baru 

dengan “save as”. Lalu, file akan menumpuk dalam direktori proyek.  

Setelah menggunakan Git. Hanya akan ada satu file dalam proyek dan perubahannya 

disimpan dalam database. Git hanya menyimpan perubahannya saja, tidak akan 

menyimpan seluruh isi file yang akan memakan banyak memori. Selain itu Git 

memungkinkan kembali ke versi revisi yang diinginkan. 

Selain untuk mengontrol versi, git juga digunakan untuk kolaborasi. Saat ini Git 

menjadi salah satu tool terpopuler yang digunakan pada pengembangan software open 

souce maupun closed source. Google, Microsoft, Facebook dan berbagai perusahaan 

lainnya menggunakan Git. 



Selain itu, berikut ini ada beberapa menfaat yang dirasakan setelah bisa menggunakan 

Git. 

- Bisa menyimpan seluruh versi source code; 

- Bisa paham cara kolaborasi dalam proyek; 

- Bisa ikut berkontribusi ke proyek open-source; 

- Lebih aman digunakan untuk kolaborasi, karena bisa tahu apa yang diubah dan 

siapa yang mengubahnya. 

- Bisa memahami cara deploy aplikasi modern;  

Salah satu perbedaan antara Git dengan VCS lainnya (Subversion dan lain-lain) 

adalah cara Git memperlakukan datanya. Git memperlakukan datanya sebagai sebuah 

kumpulan dari sebuah miniatur berkas. Setiap kali melakukan commit, atau 

melakukan perubahan pada proyek Git, Git merekam gambaran keadaan berkas-

berkas pada saat itu dan menyimpan referensi untuk gambaran tersebut. Metode 

penyimpanan pada Git efisien, artinya jika berkas tidak mengalami perubahan, Git 

tidak akan menyimpan berkas tersebut. 

Segala sesuatu pada Git akan melalui proses checksum terlebih dahulu sebelum 

disimpan yang kemudian direferensikan oleh hasil checksum tersebut. Artinya tidak 

mungkin melakukan perubahan terhadap berkas manapun tanpa diketahui oleh Git. 

Fungsionalitas ini dimiliki oleh Git pada level terendahnya dan ini merupakan bagian 

tak terpisahkan dari filosofi Git. Jadi tidak mungkin kehilangan informasi atau 

mendapatkan file yang cacat tanpa diketahui oleh Git. 

Git memiliki 3 keadaan utama dimana berkas berada: committed, modified dan 

staged. Committed berarti data telah tersimpan secara aman pada basis data lokal. 

Modified artinya telah melakukan perubahan pada berkas namun belum melakukan 

commit pada basis data. Staged artinya telah menandai berkas yang telah diubah pada 

versi yang sedang berlangsung untuk kemudian dilakukan commit. 



Alur kerja dasar Git adalah sebagai berikut: 

1. mengubah berkas dalam direktori kerja. 

2. membawa berkas ke stage. 

3. melakukan commit, mengambil berkas yang ada di staging area ke direktori Git. 

Jika sebuah versi tertentu dari sebuah berkas telah ada di direktori git, maka dianggap 

'committed'. Jika berkas diubah (modified) tetapi sudah ditambahkan ke staging area, 

maka itu adalah 'staged'. Dan jika berkas telah diubah sejak terakhir dilakukan 

checked out tetapi belum ditambahkan ke staging area maka itu adalah 'modified'.  

Berikut perintah-perintah dasar git: 

• Git init : untuk membuat repository pada file lokal yang nantinya ada folder .git 

• Git status : untuk mengetahui status dari repository lokal 

• Git add : menambahkan file baru pada repository yang dipilih 

• Git commit : untuk menyimpan perubahan yang dilakukan, tetapi tidak ada 

perubahan pada remote repository. 

• Git push : untuk mengirimkan perubahan file setelah di commit ke remote 

repository. 

• Git branch : melihat seluruh branch yang ada pada repository 

• Git checkout : menukar branch yang aktif dengan branchyang dipilih 

• GIt merge : untuk menggabungkan branch yang aktif dan branch yang dipilih 

• Git clone : membuat Salinan repository lokal 

Contoh dari software version control system adalah GitHub, bitbucket, snowy 

evening, dan sebagainya. 

 



Tentang GitHub 

GitHub adalah aplikasi berbasis website yang memberikan layanan berupa 

penyimpanan repository secara gratis. GitHub sebagai manajemen proyek dengan 

sistem versioning code yang digunakan untuk developer dalam bekerja bersama-sama 

dengan rekan, merencanakan proyek, dan melacak pekerjaan. Selain berfungsi untuk 

menyimpan repository dan alat kolaborasi proyek, GitHub juga bisa sebagai sarana 

dalam mendapatkan pekerjaan. Ada banyak programmer yang mengajak programmer 

sesama pengguna GitHub untuk bekerjasama dalam mengerjakan suatu proyek. Hal 

ini bisa terjadi karena di GitHub memiliki halaman profil yang berisi data pribadi 

seperti foto, email, jumlah repository yang dimiliki dan jumlah follower (semakin 

banyak akan menjadi pertimbangan bagi programmer lain untuk merekrut). Di 

GitHub dapat diatur status project menggunakan fitur public atau private. Jika public 

artinya project dapat dilihat, diubah, dan diunduh oleh siapa saja. Jika private artinya 

project hanya bisa dilihat, diubah dan diunduh oleh pemilik dan tim project yang di 

invite pada project, tetapi fitur private dibatasi hanya untuk tiga kontributor, jika ingin 

lebih dari tiga maka diharuskan untuk upgrade ke GitHub versi berbayar (GitHub 

Pro). 

Tentang Bitbucket 

BitBucket adalah salah satu layanan hosting version control system (VCS) berbasis 

web. VCS memudahkan dalam mengerjakan project dalam tim, karena dengan VCS 

dapat dengan mudah menelusuri perubahan apa saja yang dilakukan oleh tim.  

 

 



GitHub vs Bitbucket 

1. GitHub biasanya digunakan untuk tim yang besar dalam mengelola project, 

sedangkan Bitbucket cakupan timnya kecil 

2. GitHub bisa diakses secara public karena bersifat open source, sedangkan di 

Bitbucket bisa disembunyikan (private), GitHub bisa private tetapi berbayar 

3. Tampilan Bitbucket lebih mudah dipahami daripada GitHub 

 

Tutorial Git dengan Bitbucket 

Prerequisites: 

1. Pastikan pada PC/laptop sudah terinstall Git dan GitGUI (UI pada git yang 

memudahkan), jika belum harap menginstall melalui https://git-

scm.com/downloads dan https://gitforwindows.org/ 

2. Pastikan sudah mempunyai akun di Bitbucket (login dengan gmail atau sign up 

di bitbucket melalui https://bitbucket.org/) 

➢ Langkah-langkah memasukkan project dari lokal ke server git: 

• Masuk menggunakan akun BitBucket, kemudian klik tanda '+' (Create) di panel 

kiri 

 

https://git-scm.com/downloads
https://git-scm.com/downloads
https://gitforwindows.org/
https://bitbucket.org/


• Pada panel pilihan yang muncul, pilih Repository untuk membuat repository 

baru dan masukkan detail repository seperti Nama Repository 

 

Catatan 

- Akses level private berarti tidak ada orang yang bisa mengakses repository 

kecuali yang terdaftar di repository tersebut. 

- Pastikan pada kolom Version Control System, pilih Git 

• Apabila repository berhasil dibuat, maka akan diarahkan ke halaman repository 

seperti berikut 

 



• Menuju ke folder lokal yang ingin diletakkan pada server Bitbucket. Lalu klik 

kanan, memilih Git Bash Here. 

 

 

• Apabila folder tersebut bukan merupakan folder git, maka perlu di 

inisialisasikan git dengan cara “git init” 

 

 

 



• Selanjutnya copy alamat pada Bitbucket, lalu di paste ke git bash pada lokal 

 

 

• Lalu apabila ingin menambahkan file local ke server Bitbucket, maka bisa “git 

add .” . artinya semua file pada local akan ke server Bitbucket. 

 

• Selanjutnya commit file-file tersebut dengan message, dengan cara git commit 

-m “pesan” 

 

 

 



 

• Selanjutnya, melakukan push agar file-file tersebut ke server Bitbucket, apabila 

tidak di push, maka file masih berada di lokal 

 

 

• Ketika push sudah selesai dan berhasil, maka akan terlihat pada server 

Bitbucket file lokal yang sudah masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Langkah-langkah clone project dari server bitbucket ke lokal: 

• Menuju ke repository bitbucket, selanjutnya copy “git clone …” 

 

• Menuju ke direktori local, klik kanan dan memilih Git Bash Here 

 

 

 

 

 



• Paste pada git bash, dengan cara klik kanan pada git bash -> paste 

 

• Ketika berhasil, maka folder di local akan bertambah beserta file-file pada 

bitbucket akan tercopy ke lokal 

 

 

 

 

 

 



➢ Langkah-langkah push pada file lokal: 

• Klik kanan pada file di laptop / PC, lalu pilih Git GUI Here  

 

 

 

• Akan terlihat file yang berubah pada Unstaged Changes 

 

 

 

 

 

 

 



• Apabila ada file yang akan di commit, maka bisa dengan cara Commit -> Stage 

To Commit, atau bisa juga menekan tombol CTRL + T pada filenya. 

 

 

 

• Ketika file-file yang akan di commit, sudah berada pada kolom Staged 

Changes, maka selanjutnya memberi pesan / keterangan pada setiap commit 

yang dilakukan agar jelas. Jika sudah, maka bisa memilih tombol Commit. 

 

 

 

 



• Selanjutnya pilih Push (agar file perubahan tersebut berada di server git). Jika 

tidak di push (hanya sampai di proses commit) maka file pada server git pun 

tidak akan berubah. 

 

 

 

➢ Langkah-langkah pull dan push pada sisi server 

• Untuk update file pada server sesuai push terbaru, maka bisa dengan cara 

membuka aplikasi WinSCP, selanjutnya memilih Open session in PuTTY 

(seperti CMD pada windows atau terminal pada linux) 

 

 

 

 



• Lalu mengisikan password server 

 

• Lalu menuju direktori code (untuk server linux, pada folder /var/www/html) 

 

 

• Sebelum melakukan pull dari server git, ada baiknya dicek terlebih dahulu file 

pada server, apakah ada perubahan yang belum di commit, dengan cara 

mengetik “git status” lalu enter. Jika tidak ada file yang conflict, maka bisa 

dilakukan pull. 

 

 

 



• Selanjutnya eksekusi “git pull origin master” enter. Maka akan terlihat file 

yang berubah pada server. 

 

 

• Jika ada perubahan pada file di server, dan ingin di push ke server git, maka 

bisa dengan cara “git add namafile”, jika semua file ingin di commit, maka bisa 

dengan cara “git add .” Selanjutnya, “git commit -m “message commit” ” -m 

adalah perintah untuk menambahkan message pada setiap commit. Selanjutnya 

jika sudah diisikan messagenya, maka enter. Lalu apabila ingin push file 

tersebut ke server git, bisa dengan “git push origin master”, maka akan terlihat 

log pengiriman file perubahan ke server git. 

 

 

 

 

 

 

 



Tentang Trello 

Trello merupakan salah satu aplikasi gratis yang berbasis web untuk menunjang 

kinerja kerja. Trello merupakan tools untuk mengelola proyek, berkomunikasi dengan 

tim, mengatur ide-ide, di mana orang dapat bertukar pikiran bersama-sama dan 

berkolaborasi dalam ruang bersama. Trello seperti to do list tetapi dengan fitur-fitur 

yang lebih lengkap dan sangat nyaman digunakan untuk bekerja secara kolaborasi 

atau untuk sebuah tim yang tidak harus saling bertemu dalam satu tempat atau 

ruangan. Trello dibuat oleh Fog Creek Software Company yang berasal dari New 

York dan dirilis sekitar tahun 2010. 

Trello bersifat real-time, artinya ketika melakukan sebuah perubahan di dalam board, 

maka rekan kerja akan mengetahuinya dan mendapat notifikasi serta tercatat dalam 

Activity Stream saat itu juga (bila terhubung dengan internet). Aplikasi Trello di 

desain secara responsive, artinya layoutnya berubah dan menyesuaikan dengan 

berbagai ukuran layar. 

Terdapat beberapa bagian di Trello, yaitu Board, List dan Card. Board (Papan) adalah 

nama sebuah proyek atau jurnal yang sedang kita jalankan. Contoh nama Board 

adalah "Buaian". List (Daftar) adalah nama tahapan/bagian yang akan dijalani oleh 

sebuah card (tugas). Card (Tugas) adalah sebuah unit yang merupakan tugas yang 

telah didefinisikan. Card ini akan melalui proses tahapan pada List yang diawali dari 

List Request (akan dikerjakan atau diajukan untuk dikerjakan oleh user lain) dan akan 

berakhir pada List Done (tugas telah selesai). Label adalah penanda singkat mengenai 

suatu keterangan tertentu, fungsinya hampir sama dengan sticky notes. 

   

 

 

           



Tutorial Trello 

• Kunjungi www.trello.com, selanjutnya pilih Sign Up (apabila belum ada akun) 

atau Log In (apabila sudah mempunyai akun di Trello atau sudah mempunyai 

akun google karena bisa Log In dengan akun google) 

 

 

 

• Log in dengan email dan password yang telah diisikan melalui registrasi atau 

bisa juga Log in menggunakan akun google 

 

 

 

 

http://www.trello.com/


• Setelah berhasil Log in, akan tampil halaman utama yang isinya board-board 

yang telah dibuat 

 

 

 

• Sebelum membuat board, ada baiknya membuat tim terlebih dahulu, dengan 

cara memilih tombol + pada pojok kanan atas lalu pilih Create Team. 

 

 

 

 

 

 



• Selanjutnya akan tampil halaman di atas. User diminta untuk mengisi nama tim 

dan deskripsi tim. Misalnya, nama timnya adalah “Tim IT Dinkes”. 

Selanjutnya diminta mengisikan anggota dari tim yang dimaksud, langkah ini 

bisa di skip apabila masih belum tahu anggotanya siapa saja. 

 

 

 

• Untuk mengelola anggota pada tim bisa melalui halaman utama. Memilih pada 

Teams yang akan dikelola, misalnya “Tim IT Dinkes”, lalu memilih Members 

 

 

 

 

 



• Selanjutnya mengisikan nama anggota yang ingin ditambahkan. 

 

 

 

• Lalu memilih tombol Invite To Team 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Untuk membuat Board baru, bisa dengan memilih tombol + pada kanan atas, 

lalu pilih Create Board 

 

 

 

• Selanjutnya mengisikan nama board, misalnya E-Dupak (Project yang akan 

dikerjakan). Selanjutnya memilih team yang terlibat. Dalam hal ini adalah Tim 

IT Dinkes, maka secara otomatis anggota dari tim ini akan menerima notifikasi 

dari Board yang telah dibuat. 

 

 

 



• Secara default akan terbentuk tiga list yaitu To Do (diisikan list yang akan 

dikerjakan), Doing (diisikan list yang sedang dikerjakan) dan Done (diisikan 

list yang selesai dikerjakan) 

 

 

 

• Selanjutnya membuat card (tugas) pada list To Do 

 

 

 

 

 

 

 



• Judul card bisa di edit dengan cara double klik pada card yang dimaksud 

 

 

 

• Untuk mengubah card dari To Do ke Doing / Done, bisa dengan drag card 

tersebut ke list yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Selain ke 3 list default, bisa ditambahkan list sesuai dengan kebutuhan, yaitu 

dengan cara memilih Add another list 

 

 

 

• Selanjutnya mengisikan nama listnya, misalnya Delivered (sudah di server) 

 

 

 

 

 

 

 



• Untuk assign tiap card bisa dilakukan dengan memilih card yang dimaksud, 

maka akan tampil seperti di atas, lalu pilih Members, maka akan tampil 

anggota dari tim yang telah didefinisikan pada Board 

 

 

 

• Selanjutnya memilih Members yang akan di assign pada card 

 

 

 

 

 

 

 



• Terlihat pada gambar di atas, member yang mengerjakan Card  

 

 

 


