
USER GUIDE tripioonline.com 
Halaman awal 

 

1. Keranjang Belanja, menampung jenis dan jumlah item yang akan di beli. 

2. Checkout, proses lanjutan dari keranjang belanja, setelah barang dipilih, maka lakukan 

checkout untuk mengetahui detail pembayaran (termasuk ongkos kirim). 

3. Lacak Pesanan, setalah menyelesaikan transaksi pembelian, pembeli dapat melacak status 

pemesanannya. 

4. Login, halaman untuk masuk (proses checkout mengharuskan pembeli login terlebih 

dahulu). 

5. Pencarian, pembeli dapat mencari produk di tripio berdasarkan nama merk atau tipe 

barang. 

6. Memfilter atau menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu, misalkan accessories 

saja, laptop saja, smartphone saja, dll 

7. Memfilter atau menampilkan produk berdasarkan merk saja, misalkan asus saja, Lenovo 

saja, dll 

8. Promo, berisi promo dari tripio, paket bundle khusu, dll. Seperti paket rakitan computer 

untuk office, gaming, dll dengan harga miring. 

9. Promo dan diskon yang ditawarkan website tripio online, biasanya berupa kode promo da 

nada syarat dan ketentuan tertentu. 



Halaman filter atau menampilkan produk 
tertentu (missal ASUS) 

 

Produk yang ditampilkan hanya produk yang berkaitan dengan kategori atau merk yang dipilih 

pembeli, untuk mengetahui spesifikasi lebih lanjut, dapat meng-klik produk yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halaman detail produk 

 

1. Gambar produk dalam ukuran yang lebih jelas/besar. 

2. Nama produk, termasuk merk, tipe, warna (optional). 

3. Stok yang tersedia di gudang tripio. 

4. Spesifikasi singkat tentang produk. 



5. Harga eceran produk (untuk harga grosir dan supplier akan disesuaikan di halaman 

keranjang belanja, berdasarkan tipe pembeli dan atau jumlah barang yang dibeli. 

6. QTY, jumlah yang akan dibeli. 

7. Tombol untuk menambahkan produk ke keranjang belanja untuk dibeli. 

8. Spesifikasi lebih lengkap tentang produk. 

9. Produk terkait atau produk yang mirip tentang detail produk yang sedang dibuka. 

Barangkali pembeli menemukan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. 

Halaman keranjang belanja 

 

1. Tombol hapus, jika pembeli tidak jadi membeli produk tertentu. 

2. Nama produk yang akan dibeli. 

3. Jumlah produk tertentu yang akan dibeli. 

4. Subtotal, harga per produk. 

5. Total, harga total produk tertentu (subtotal dikali jumlah). 

6. Lanjutkan belanja atau memilih produk lain yang akan dibeli lagi. 

7. Perbarui keranjang belanja, jika pembeli merubah daftar dalam keranjang belanja seperti 

jumlah item/produk tertentu yang akan dibeli. 

8. Grand total, total biaya dari keseluruhan produk yang akan dibeli. 



9. Kode diskon/promo, jika pembeli memiliki kode diskon/promo dapat dimasukkan di 

kolom nomor 9 agar mendapatkan harga yang lebih murah. 

10. Tombol checkout atau lanjut ke proses berikutnya (alamat pengiriman dan pembayaran). 

Halaman checkout (alamat pengiriman dan 
pembayaran) 

 

Jika pembeli belum login maka akan diarahkan ke halaman login. Jika pembeli belum punya akun 

maka disebelah kanan ada form untuk mendaftarkan akun baru di website tripio online. Jika proses 

login/daftar selesai pembeli akan otomatis langsung diarahkan ke halaman checkout (alamat 

pengiriman dan pembayaran) untuk melanjutkan proses pembelian yang sebelumnya dilakukan. 

 

 

 

 

 

 



Halaman checkout (data diri) 

 

Data diri akan otomatis terisi berdasarkan data yang diisikan pembeli saat mendaftar akun baru. 

Langkah selanjutnya (2) Alamat pengiriman. Untuk daerah Banyumas anda bisa memilih kurir 

dari tripio. Daerah diluar Banyumas silahkan gunakan jasa ekspedisi yang tersedia. 

 

 



Gambar diatas adalah contoh pembelian dari daerah Banyumas menggunakan kurir tripio. Disini 

diperlukan alamat lengkap, kecamatan, dan lokasi di Google Map dengan mengklik pada peta 

(tanda map warna merah (marker)). Boleh memilih salah satu atau disarankan dua duanya untuk 

lebih menjamin barang sampai didepan rumah anda. Jika anda ada diluar Banyumas silahkan pilih 

kurir nasional dan pilih ekspedisi yang tersedia. (JNE, TIKI, dan POS). Berikutnya adalah review 

dari pesanan anda: 

 

Detailnya meliputi produk dan jumlahnya, serta ongkos kirim. Setelah pembeli yakin, bisa klik 

Selesai untuk mengirim pesanan dan pembeli akan diinfokan untuk cara pebayarannya melalui 

email terdaftar dan nota. Pembeli akan mendapatkan halaman invoice atau nota setelah proses 

pemesanan selesai. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman invoice/nota 

 

1. Status transaksi 

2. Detail pembeli, seperti nama, nomor hape, dan alamat pengiriman 



3. Detail perusahaan, seperti nama, alamat, dan nomor rekening untuk transfer pembayaran 

dari pembeli 

4. Detail nota pembelian. Nomor nota (invoice), tanggal nota dan tanggal jatuh tempo. 

Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sampai tempo yang ditampilkan pada nota 

maka pembelian otomatis dibatalkan oleh pihak tripioonline.com 

5. Total yang harus dibayarkan beserta rincian biaya seperti jenis dan jumlah item yang dibeli 

serta biaya pengiriman yang digunakan 

6. Detail pembayaran. Jika belum ada transaksi pembayaran maka ada form untuk konfirmasi 

transfer dengan mengunggah foto bukti transfer agar pesanan segera diproses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konfirmasi transfer 
Setelah pembeli melakukan konfirmasi transfer dengan mengunggah foto bukti transfer maka nota 

akan berubah status menjadi ‘menunggu konfirmasi’ dari pihak tripio untuk mengurus pesanan. 

Selanjutnya update status nota dilakukan oleh admin tripio. Pembeli tinggal menunggu barangnya 

sampai dirumah atau juga bisa dapat memantau status pesanannya melalui fitur lacak pesanan di 

website tripio online. 

 



 

 

Halaman lacak pesanan 
Pembeli dapat memantau status pesanannya melalui halaman lacak pesanan dengan memasukkan 

nomor atau kode nota. 

 

Website akan menampilkan beberapa detail dan status pemesanan seperti berikut: 

 

Detail informasi pembeli, seperti nama, no hp, email, alamat pengiriman, serta status pemesanan. 

Contoh diatas pesanan sedang dalam proses pengiriman, website juga menampilkan data kurir 

beserta kontak agar pembeli dapat menanyakan atau berkomunikasi dengan kurir pengantar 

pesanannya. Halaman ini juga menampilkan barang-barang yang dibeli pada bagian Detail 

pembelian. 



 

Halaman invoice 

 

Halaman invoice menampilkan semua nota atau pesanan yang pernah dilakukan oleh user atau 

pembeli. Nota jual dapat di klik untuk menampilkan atau mencetak nota. 


