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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

  Pada bab dua ini akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan penulis 

untuk membangun pengembangan sistem pengolahan daftar permintaan dan distribusi 

barang ATK, metode rekayasa perangkat lunak dengan waterfall, perancangan sistem 

dengan UML dan teori lainya yang mendukung dalam penggunaan aplikasi ini. 

2.1    Distribusi [6] 

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran.Distribusi juga dapat 

diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, 

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 

tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah 

perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (manufacturer) ke pengecer 

(retailer). Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan 

(dan biasanya juga sekaligus dijual) ke suatu distributor. Distributor tersebut 

kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan 

 

2.1.1 Fungsi Distribusi [6] 

Fungsi Distribusi  Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau 

perorangan sejak pengumpulan barangdengan jalan membelinya dari produsen untuk 

disalurkan ke konsumen, berdasarkan haltersebut maka fungsi distribusi terbagi atas : 

1. Fungsi pertukaran, dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa 

yangmeliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk mengatasi 

resiko bisadilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang 

baik,mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan). 

 



II-2 
 

 
 

2. Fungsi penyediaan fisik, berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam 

jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, 

dan pengangkutan. 

3. Fungsi penunjang, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya 

memberikanfasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat 

berjalan denganlancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran 

informasi, dankoordinasi 

2.2 Logistik [5] 

Logistik merupakan seni dan ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya 

lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia, dari sumber produksi ke pasar dengan 

tujuan mengoptimalkan penggunaan modal . Manufaktur dan marketing akan sulit 

dilakukan tanpa dukungan logistik. Logistik juga mencakup integrasi informasi, 

transportasi, inventori, pergudangan, reverse logistics dan pemaketan. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka misi logistik adalah "mendapatkan barang 

yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, 

dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi 

penyedia jasa logistik" 

Karenanya, logistik selalu berkutat dalam menemukan keseimbangan untuk 2 

hal yang amatlah sulit untuk disinergikan, yaitu menekan biaya serendah-rendahnya 

tetapi tetap menjaga tingkat kualitas jasa dan kepuasan konsumen. Dalam dunia 

bisnis yang selalu berubah, manajemen logistik yang baik merupakan sebuah 

keharusan. 

 

2.3 Blackbox Testing [4] 

Dalam testing dan implementasi sistem dikenal 2 metode pengujian yang 

populer, yakni pengujian black box dan pengujian white box, untuk maksud dan 

contoh pengujian white box beberapa waktu lalu sudah pernah saya share, jadi untuk 

yang kali ini membahas black box testing dan contoh dari pengujian black box itu 

sendiri. Black-Box Testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi 
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fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input 

dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program.  

 

2.3.1 Ciri-Ciri Black Box Testing [4] 

a. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software, berdasarkan 

pada spesifikasi kebutuhan dari software. 

b. Black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing. Lebih 

daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan 

kelas yang berbeda dari metode white box testing.  

c. Black box testing melakukan pengujian tanpa pengetahuan detil struktur internal 

dari sistem atau komponen yang dites. juga disebut sebagai behavioral testing, 

specification-based testing, input/output testing atau functional testing 

d. Pada black box testing terdapat jenis teknik disain tes yang dapat dipilih 

berdasarkan pada tipe testing yang akan digunakan, yang diantaranya  : 

1. Equivalence Class Partitioning 

2. Boundary Value Analysis 

3. State Transitions Testing 

4. Cause-Effect Graphing 

e. Kategori error yang akan diketahui melalui black box testing  : 

1. Fungsi yang hilang atau tak  benar 

2. Error  dari antar-muka 

3. Error  dari struktur data atau  akses eksternal database 

4. Error  dari kinerja atau tingkah  laku 

5. Error  dari inisialisasi dan  terminasi   

 

2.4 Model Rekayasa Perangkat Lunak dengan Waterfall [3] 

Waterfall mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat 

lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem 

pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Dimodelkan setelah 

siklus rekayasa konvensional, model waterfall melingkupi aktivitas-aktifitas berikut : 
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1. Rekayasa dan pemodelan sistem/ informasi. Karena perangkat lunak selalu 

merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, kerja dimulai dengan 

membangun syarat dari semua elemen dari semua sistem dan mengalokasikan 

beberapa subset dari kebutuhan perangkat lunak tersebut. Pandangan sistem ini 

penting ketika perangkat lunak harus berhubungan dengan elemen-elemen yang 

lain seperti perangkat lunak, manusia, dan database. Rekayasa dan analisis 

sistem menyangkut pengumpulan kebutuhan pada tingkat sistem dengan 

sejumlah kecil analisis serta desain tingkat puncak. Rekayasa informasi 

mencakup juga pengumpulan kebutuhan pada tingkat bisnis strategis dan tingkat 

area bisnis. 

2. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan 

diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada perangkat lunak. Untuk 

memahami sifat program yang yang dibangun, perekayasa perangkat lunak 

(analis) harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan antar 

muka yang diperlukan. Kebutuhan baik untuk sistem maupun perangkat lunak 

didokumentasikan dan dilihat lagi dengan pelanggan. 

3. Desain. Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah yang 

berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; struktur data 

arsitektur perangkat lunak, refresentasi interface dan detail (algoritma) 

prosedural. 

4. Generasi kode. Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa 

dibaca. Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain dilakukan 

dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis. 

5. Pengujian. Sekali kode dibuat, pengujian program dimulai. Program dimulai. 

Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan 

bahwa semua pernyataan sudah diuji, dan pada ekternal fungsional – yaitu 

mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan 

bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil yang aktual yang sesuai 

dengan hasil yang dibutuhkan. 
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6. Pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan 

kepada pelanggan (perkecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang 

dilekatkan). Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan ditentukan, 

karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan-

perubahan dilingkungan eksternalnya (contohnya perubahan yang dibutuhkan 

sebagai akibat dari perangkat pheriperal atau sistem operasi yang baru), atau 

karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. 

Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program 

sebelumnya dan tidak membuat yang baru lagi. 

Model sekuensial linier adalah paradigma rekayasa perangkat luas yang 

paling luas dipakai dan paling tua. Tetapi kritik dari paradigma tersebut telah 

menyebabkan dukungan aktif untuk mempertanyakan kehandalannya. Masalah-

masalah yang kadang-kadang terjadi ketika model ini diaplikasikan adalah : 

1. Jarang sekali proyek nyata mengikuti aliran sekensial yang dianjurkan oleh 

model. Meskipun model linier bisa mengakomodasi iterasi, model itu 

melakukannya dengan cara tidak langsung. Sebagai hasilnya, perubahan-

perubahan dapat menyebabkan keraguan pada saat tim proyek berjalan. 

2. Kadang-kadang sulit bagi pelanggan untuk menyatakan semua kebutuhannya 

secara eksplisit. Model linier sekuensial memerlukan hal ini dan mengalami 

kesulitan untuk mengakomodasi ketidakpastian natural yang ada pada bagian 

awal proyek. 

3. Pelanggan harus bersikap sabar. Sebuah versi kerja dari program-program itu 

tidak akan diperoleh sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan besar, jika 

tidak terdeteksi samapi program yang bekerja tersebut dikaji ulang, bisa menjadi 

petaka. 

4. Pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu. Di dalam anlisis 

yang menarik tentang proyek aktual, Bradac mendapatkan bahwa sifat alami dari 

siklus kehidupan klasik membawa kepada blocking state dimana banyak anggota 

tim proyek harus menunggu tim yang lain untuk melengkapi tugas yang saling 
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memiliki ketergantungan. Kenyataannya, waktu yang dipakai untuk menunggu 

bisa mengurangi waktu untuk usaha produktif. 

Masing-masing dari masalah tersebut bersifat riil. Tetapi paradigma siklus 

kehidupan klasik memiliki tempat yang terbatas namun penting di dalam rekayasa 

perangkat lunak. Paradigma itu memberikan template dimana metode analisis, desain, 

pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan bisa dilakukan. Siklus kehidupan klasik 

tetap menjadi model bagi rekayasa perangkat lunak yang paling luas dipakai. 

Sekalipun memiliki kelemahan, secara signifikan dia lebih baik daripada pendekatan 

yang sifatnya sembarang kepada pengembang perangkat lunak. 

  

Gambar 2.1 Model  Waterfall 

(Sumber gambar : agusdar.files.wordpress.com) 

 

2.5 Unified Modeling Language (UML) [2] 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yg telah menjadi 

standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem 

perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah 
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sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis 

aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada perangkat 

keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman 

apapun. 

UML mendefinisikan notasi dan syntax/semantik. Notasi UML merupakan 

sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram perangkat lunak.  

Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML syntax mendefinisikan bagaimana  

bentuk – bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan 

dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya: Grady Booch OOD (Object-Oriented 

Design), Jim Rumbaugh OMT (Object Modeling Technique), dan Ivar Jacobson 

OOSE (Object-Oriented Software Engineering). 

Dimulai pada bulan Oktober 1994 Booch, Rumbaugh dan Jacobson, yang 

merupakan tiga tokoh yang boleh dikata metodologinya banyak digunakan 

mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. 

Pada tahun 1995 direlease draft pertama dari UML (versi 0.8).Sejak tahun 1996 

pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group (OMG – 

http://www.omg.org). 

Tahun 1997 UML versi 1.1 muncul, dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 

yang dirilis bulan Maret 2003.Booch, Rumbaugh dan Jacobson menyusun tiga buku 

serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi 

standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. 

2.5.1 Konsepsi Dasar UML [2] 

Dari berbagai penjelasan rumit yang terdapat di dokumen dan buku-buku UML. 

Sebenarnya konsepsi dasar UML bisa kita rangkumkan dalam gambar dibawah : 

 

 

 

http://www.omg.org/
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Tabel 2.1 Konsepsi UML 

Major Area Views Diagrams Main Concepts 

Structural Use Case View Use Case 

Diagram 

use case, actor, association, 

extend, Include, use case 

generalization 

Dynamic Interaction 

View 

Sequence 

Diagram 

interaction, object, message, 

activation 

Model 

Management 

Model 

Management 

View 

Class 

Diagram 

package, subsystem, model 

 (Sumber: www.ilmukomputer.com, yanti_uml.pdf) 

Seperti juga tercantum pada gambar diatas UML mendefinisikan diagram-

diagram sebagai berikut: 

1. use case diagram 

2. sequence diagram 

3. class diagram 

 

2.5.2 Use Case Diagram [7] 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”.Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya.  Seorang/sebuah aktor 

adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

http://www.ilmukomputer.com/
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Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun 

requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan 

merancang kasus uji untuk semua bagianyang ada pada sistem.  Sebuah use case 

dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam 

dirinya.  

2.5.3 Class Diagram [7] 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek.  

Class menggambarkan keadaan (atribut/ properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek 

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-

lain. 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama  

2. Atribut 

a. Nilai atau elemen-elemen data yang dimiliki oleh objek dalam kelas 

objek 

b. Merupakan ciri dari sebuah objek 

c. Dipunyai secara individual oleh sebuah objek 

3. Metoda 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-anak 

yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 
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Hubungan Antar Class 

1. Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class.  Umumnya menggambarkan class 

yang memiliki atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui 

eksistensi class lain.  Panah navigability menunjukkan arah query antar class. 

2. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas..”). 

3. Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class.  Class dapat diturunkan dari class 

lain dan mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan menambahkan 

fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class yang diwarisinya. 

Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi.  

4. Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang di-passing dari satu 

class kepada class lain.  Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan 

menggunakan sequence diagram yang akan dijelaskan kemudian. 

 

2.5.4 Sequence Diagram [7] 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar 

sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu.  Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) 

dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk 

menghasilkan output tertentu.  Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, 

proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang 

dihasilkan.  

Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal.Message 

digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya.Pada fase desain 

berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi/metoda dari class.  Activation 

bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali dengan 

diterimanya sebuah message. 
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2.6 PHP (Hypertext Preprocessor) [1] 

PHP adalah kependekan dari Hypertext Preprocessor atau Profesional 

Homepage, yaitu sebuah bahasa scripting yang dieksekusi di sisi server (Server-

side Scripting Language). Fungsinya adalah membuat sebuah web yang interaktif 

dan dinamis. PHP dibuat pertama kali pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

seorang software engineer anggota tim pengembangan web server Apache. Pada 

tahun 1996 Rasmos menulis kode script Perl untuk diterapkan pada hal yang lebih 

komplek dengan bahasa pemrograman C.  

Pada bulan Oktober 2000 PHP merilis versi 4.0 dengan mengintegrasikan 

Zend Engine, dan merupakan versi pengembangan dari PHP 3 Script Engine. 

Keunggulannya dari sifatnya yang server-side tersebut antara lain : 

1. PHP mudah dibuat dan cepat dijalankan. 

2. PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan sistem opersai yang 

berbeda pula. 

3. PHP diterbitkan secara gratis. 

4. PHP dapat berjalan pada web server Microsoft Personal Web Server, Apache, 

IIS dan sebagainya. 

5. Tidak diperlukan kompatibilitas browser atau harus menggunakan browser 

tertentu, karena server-lah yang akan mengerjakan skrip PHP. Hasil yang 

dikirimkan kembali ke browser apapun. 

6. Dapat memanfaatkan sumber-sumber aplikasi yang dimiliki oleh server, 

misalnya koneksi ke database. 

7. PHP termasuk bahasa yang embedded (bisa diletakan dalam tag HTML).  

Dengan output berupa tag-tag HTML biasa, maka output tersebut pasti 

dapat dieksekusi oleh browser apapun. Adapun kelebihan dari PHP yaitu dapat 

“melakukan” semua aplikasi program CGI, seperti mengambil nilai form, 

menghasilkan halaman web yang dinamis, mengirim dan menerima cookie. PHP 

juga dapat berkomunikasi dengan layanan-layanan yang menggunakan protokol 

IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, dan lain-lain.  
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Namun tampaknya kelebihan PHP yang paling signifikan adalah kemampuannya 

untuk melakukan koneksi dengan berbagai macam database. Saat ini, database yang 

didukung PHP adalah : Adabas D, InterBase, PostgreSQL, dBase, FrontBase, Solid, 

Empress, mSQL, Sybase, FilePro(read-only), Direct MS-SQL, Velocis, IBM DB2, 

MySQL, Unix dbm, Informix, Semua database yang mempunyai provider ODBC, 

Ingres, Oracle (OCI7 and OCI8). 

2.7 MySQL[8] 

MySQL adalah sebuah database server, dapat juga berperan sebagai client 

sehingga sering disebut database client/ server yang open source dengan kemampuan 

dapat berjalan baik di OS (operating System) manapun, dengan platform Windows 

maupun Linux. Selain itu database ini memiliki beberapa kelebihan dibanding 

database lain, di antaranya adalah : 

1. MySQL adalah sebuah software database yang open source, artinya program 

ini bersifat free atau bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membeli dan 

membayar lisensi kepada pembuatnya. 

2. MySQL merupakan sebuah database client. Selain menjadi server yang 

melayani permintaan, MySQL juga dapat melayani query yang mengakses 

database pada server. Jadi MySQL dapat juga berperan sebagai client. 

3. MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu permintaan atau 

yang disebut multi-Threading. 

4. MySQL merupakan sebuah database yang mampu menyimpan data 

berkapasitas sangat besar hingga berukuran Gigabyte sekalipun. 

5. MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan tabel maupun peng-update-an 

tabel. 

2.8 XAMPP 

Xampp merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam 

satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 
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XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk anda 

atau auto konfigurasi.  

Software XAMPP versi ini terdiri atas: 

a.     APACHE 

 Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya. Sampai saat ditulisnya 

artikel ini versi terakhirnya yang ada yaitu Apache ver 2.0.54. Apache bersifat 

open source, artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan 

mengubah kode programnya. 

Tugas utama apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada 

peminta, berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika 

diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu 

database diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk mendukung 

halaman web yang dihasilkan. 

b. PhpMyAdmin 

Pengelolaan database dengan MySql harus dilakukan dengan mengetikkan 

baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk setiap maksud tertentu. 

Jika ingin membuat database, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk membuat 

database. Jika ingin menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk 

menghapus tabel. Hal tersebut tentu cukup menyulitkan karena kita harus hafal 

dan mengetikkan perintahnya satu persatu. 

 Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

data base dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan 

phpMyAdmin kita dapat membuat tabel, mengisi data dan lain-lain dengan mudah 

tanpa harus hafal perintahnya. Untuk mengaktifkan phpMyAdmin langkah-

langkahnya adalah : yang pertama setelah XAMPP kita terinstall, kita harus 

mengaktifkan web server Apache dan MySQL dari control panel XAMPP. Yang 

kedua, jalankan browser (IE, Mozilla Firefox atau Opera) lalu mengetikkan 

alamat web berikut : http://localhost/phpmyadmin/ pada address bar lalu tekan 

Enter.  


