
Dokumentasi Blue-Green Deployment dengan CodeDeploy CI/CD Code Commit 
 
Untuk melakukan proses deployment blue green dengan codedeploy dan ci/cd code commit ini 
ada beberap ketentuan : 
 

1. Akun AWS -  Free Tier 
2. Login menggunakan IAM User 
3. Saya menggunakna Website barbasis Angular sebagai contoh  

 
1. Membuat repository pada codecommit di mana ini akan menjadi verison contorl  sekligus 
menjadi tempat atau source code yang telah di siapakan : 
 

 
Naman dan deskripsi Repository pada di codecommit 
Lalu klik create 

 
Selanjutnya terlihat url untuk clone repository dan push dari local computer 
 
Untuk mendapatkan Username dan Password Code Commit masuk ke 
IAM>User>Scuritycredential 



Lalu generate HTTPS Git Credential for AWS CodeCommit  
 
Clone repository yg tela di buat sebelumnya 

 
Lalu copy file website angular yg akan di deploy nanti  
 
Setelah selesai di copy selanjutnya push file website ke repository code commit  

 
Jika sudah selesai pastikan file telah terupload dengan benar buka repository pada code 
commit yang ada di AWS 

 
Terlihat file nya sudah terupload  



Create IAM Role untuk CodeDeploy Agent 

 
Klik AWS Service > EC2 > Next  

 
Ini hasil pembuatan IAM Rule untuk Webserver 
 



Selanjutnya create Instance Amazonlinux2 dan install CodeDeploy Agent, dan nginx untuk 
webserver  
 

 
Pilih Role yang telah di buat tadi 
 



 
Create Scurity Group dan tambahkan Port 80 untuk HTTP  
Lalu Launch Inctance  
 
Connet melalui SSH untuk melakukan Installasi CodeDeploy Agent dan Nginx 
 

 
Update, install Ruby, Download CodeDeploy Agent dan Install Agent 
Dan cek apakah sudah terinstall  
 
Install Nginx dan aktifkan  

 



 
 
Patikan dengan chek DNS pada Browser  

  
Buat Folder untuk Deployment dan pada  file config nginx arahkan folder root ke folder 
deployment yang telah di buat sebelumnya

 
 
Restart Nginx dan pastikan di browser tidak tampil apa-apa karena di folder deployment kosong 

 
Jika sudah berjalan Instance untuk CodeDeploy Agent- maka IAMs sudah terbuat instance yang 
di buat tadi bisa di matik/stop untuk mengehemat cost, 
 
Create AMis Image yang nantinya di gunakan untuk pembuatan Template Autoscaling pada 
Launch Cofiguration 
 
Pilih Intance yang telah di buat sebelumnya > Action > Image > Create Image 
 



 
Buat nama Image untuk AMs > isi deskripsi > cretae mage 
 
Sekarang Create Role untuk CodeDepoly 

 
Pilih AWS Service > CodeDeploy > CodeDeploy > Next  

 
Beri nama role lalu create 
 
Selanjutnya Cretae LoadBalancer  



 
Piih Clasic LoadBalancer 
 

 
Klik Create 
 
Setelah selesai membuat LoadBalancer  
 
Selanjutnya buat konfigurasi untuk Autoscaling  
Create LaunchConfiguration 
Tetapi di sini saya menggunakan tempalate instance - configurasi ini nanti akan menentukan 
jenis instance yang akan di pakai untuk proses deployment sesuai dengan basic instance IAMs 
yang di buat sebelumnya 
Klik LaunchTemplate>Create LaunchTempelate > isi Nama dan Deskripsi >  



 
Untuk AMI Pilih Image yang telah di buat sebelumnya > instance type pilih t2micro > keypair 
gunakan yang telah ada 

 
Untuk IAM Profile gunakan atau sama dengan nama scurity group yang di buat di awal 
Lalu klik  create  
Selanjutnya Create Autoscaling Group 
Pilih tempelate yang telah di buat tadi > Action > Cerate Auto Scaling Group 



 
 Isikan nama untuk Group, pada tempelate terlihat template yang di buat sebelumnya lalu next 

 
 
Pada Cofigurasi  
Untuk Purchase biarka setingan Default 
Pada Networking  pilih VPC yang tersedia > subnet pilih semua subnet yang tersedia > next 
 



 
 
 
Pada Advance Configuraton  
Untuk Loadbalancing klik Classic Load balancer > pilih loadbalancer yang di  buat sebelumnya 
Pada heatlh chek centang ELB dan seting health chek priode menjadi 200 
Ini akan menseting atau mengecek apakah instanc bermalasah atau tidak selama 200 detik 
pada proses deployment 
Lalu next 



 
 
Pada Configurasi Group  
Ini kan menyeting berapa jumlah inatance yang akan di buat dan maksimal serta minimal 
instance 
Desired capacity > 3 
Minimum capacity > 1 
Maximum capacity > 4 
 

 



Selanjutnya next dan untuk tags di next aja lalu review kembali autocaling group jika sudah 
create  
 
Selanjutnya create code Pipeline untuk CI/CD nya  
Klik CodePipeline > Create Pipeline > isikan nama lalu next > 
 

 
Untuk Source Stage  
 Provider : AWS CodeCommit > pilih repository website angular > master branch > next 

 
Untuk Build 
Provider : AWS CodeBuild > region default > project name belum ada maka di buat terlebih 
dahulu  



Create CodeBuild Project  

 
Isikan Nama dan deskripis 

 
Untuk Environment Image > Manage Image 
Oprating System > Ubuntu  



Image > 4.0 atau yang terbaru 
Image version > Last Version 
Environment Type > Ubuntu  
Service Role > New 
 

 
Pada Bagian Addtional Configutation  
Bisa di lihat configurasi default nya dengan time 1 jam yang di mana waktu untuk mematika 
image ,untuk waktu antrianya 8 jam, setifkat jika menggunakan s3 Bucket bisa di pilih karena 
tidak menggunkaan maka klik do not saja, pada computer terlihat pilihan memory dan cpu yang 
di gunakan,  
Pada bagian ini biarkan saja default 
 



 
Untuk BuildSpec > use buildspec file : karena kita telah menyiapkan file spesifikasi yang akan di 
jalan oleh image lalu kilik contineu  
 
Kita kembali lagi ke halaman build pipeline dan terlihat code build yang di buat tadi pada pilihan 
projectname nya lalu next 

 
 



Selanjutnya Creat Applicaton di CodeDeploy 
Plih CodeDeploy > Create Application  

 
Isi nama dan pilih compute platform EC2On-Presmises > Create Application  

 
Isikan nama group deployment  
Service role pilih service role yang telah di buat sebelumnya 



 
Untuk Deployment type > Blue/Green  

 
Pada Environment > Autoscalling > pilih autscaling group yang di buat sebelumnya 



 
Pada Deployment setting  
Traffic routing biarkan Route Traffic Immediately 
Untuk waktu terminate original inctance yang sebelumnya 1 jam ganti menjadi 15 menit  
Deplymnet Congfiguration pilih CodeDeployDefaultAllatOne 
 

 
Pada Load Balancer  
Pilih Classic Loacbalancer yang telah di buat sebelumnya 



 
Untuk Menambahkan Fitur Rollback pilih rollback when a deployment fails 
Selanjutnya klik CreateDeploymentGroup 
 

 
Ini adalah summry dari  DeploymentGroup yang di buat 
 
Kita kembali lagi Ke pembauatan CodePipeline 

 
Untuk deployment provider > AWS CodeDeploy  
Region > Default 
Application name : pilih aplikasi yang di buat sebelumya 



Deployment Group : Pilih yang sebelumnya di buat 
Next  



 
Ini adalah review dari piple yang di buat lalu klik create pipeline 



Proses Deployment Berjalan 

 
 
Pertama  
 

 
Source Code akan di Ambil dari Repository CodeCommit  
Dan terlihat commit id dan deksipis nya 
 

 
Kedua Proses Build yang di mana ini akan membuild image yang telah di bikin sebelumnya 
sesuai dengan script yang ada di repository “buildspec.yml” 



 
Dengan versi 0.2 dan runtime nodejs12  lalu install angular cli 
Pada pre_build menginstall npm sebagai dependensi untuk menajalkan angular 
Build yaitu proses membuild atau menjalankan angular 
Untuk artifak defenisikan tempat atau file dimana angular file berada  
 

 



dan berdasarkan spesifikasi webserver yang di buat pada AIMs image/Code Deploy Agent 
sebelumnya, yang menggunakan os Linux sorce pada dirctory my-angular-project yang berada 
pada directory /var/www/my-angular-project, untuk permision directory “755” yang semuanya 
root, untuk hooks ini menjalakan file application-start-hook.sh yang isinya untuk menrestart 
webserver dengan mode shell script  
 

 
 
 
Untuk lebih detail apa saja yang di kerjakan  

 
Di sini terlihat codebuild menjalan contaner  sesuai dengan script dari buildspec.yml 
Untuk melihat fase2 pemBuild bisa klik deatil  > phase detail 

 
 
Selanjutnya ke proses ke tiga yakni Build 



 
Untuk melihat lebih detail kilk detail  

 
Terlihat status dari deployment nya ada 4 step  
Step Pertama :  mereplace instance yang telah ada berjumlah 3 sesuai dengan yang di buat 
sebelumnya 
Step kedua : menginstall aplikasi ke instance yang di replacement  
Step ke tiga : mengarahkan trafik dari instance original ke instance replace 
Steep ke empat : mematika instance yang original  
 
Dan di sampingnya juga terlihat trefik perpindahan dari instance original ke instance 
replacement  
 

 
Untuk memastikan instance yang di replacement bisa di dilat pada dashboard EC2 
Di sini terlihat ada 3 instance yang terminate/mati dan 3 inatance yang running  
 



Untuk memastikan apakah angular web berjalan atau tidak, masuk loadbalacer yang di buat 
sebeumnya 

 
Copy DNS name ke URL browser untuk mastikanya 

 
Dan terlihat web aplikasinya sudah terdeploy / berjalan 
Untuk memastikan ada berapa instance yang di arakah melalui DNS name yang ada di 
LoadBalancer kilik insctance dan terlihat ada 3 instance yang di arahakan oleh DNS name 
tersebut. 
 

 


