
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI ISIORDER – ANDROID 
 

Download aplikasi di playstore, cari isiorder, kemudian install aplikasi dan tunggu sampai selesai.  

       

 

I. TAMPILAN AWAL APLIKASI 
  
Pada tampilan aplikasi, ada menu utama : 
a. Menu program. 
b. Menu untuk keluar aplikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. MENU UTAMA PROGRAM 

II.A. BERANDA 
Untuk kembali ke halaman depan aplikasi. 

II.B. CARI 
Untuk mencari produk berdasarkan nama, lalu tekan tombol cari. 

 
II.C. KERANJANG SAYA 

Daftar barang yang sudah masuk ke keranjang belanja. Disini dapat menentukan 
alamat kirim, jumlah produk atau menghapus barang dari keranjang belanja dan 
melakukan proses pembelian. 

II.D. AKUN SAYA 
Untuk daftar sebagai pengguna baru atau masuk jika sudah pernah daftar. (lanjut ke 
bagian III). 

 
 

II.E. MENU 
Pada menu akan tampil beberapa bagian : 
1) Beranda 

 Kembali ke halaman utama 
2) Merk 

 List produk berdasarkan merk dan kategori. 
3) Informasi 

 Informasi lainnya seperti cara pembelian, 
cara pembayaran, pengiriman, syarat & 
ketentuan. 

4) Lainnya 
 Halaman lain seperti link ke playstore, 

hubungi kami, riwayat pembelian. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



III. PENDAFTARAN 

Pada bagian menu, pilih akun saya. Masuk ke [Daftar]. 

 

 

 

• Daftar 
Pada bagian daftar, isi data anda, seperti : 
- nama depan, nama belakang, telepon, alamat 
email, password, foto tampak depan toko anda. 

Untuk bagian opsional (tanggal lahir, penawaran 
khusus, berlangganan buletin) tidak wajib diisi. 
Tekan simpan jika sudah selesai. 

Alamat email dan password nanti nya yang akan 
dipakai untuk masuk ke aplikasi sebagai pelanggan. 

 

 

 

*Akun anda akan diverifikasi oleh admin. Jika akun anda sudah aktif, anda akan 
menerima pemberitahuan lewat email. 

 
 
 
 
  

 

 

 
• Masuk 

Buka [Akun saya] lalu tekan 
[masuk] untuk sebagai 
pelanggan. 
  

 Isi alamat email dan password 
anda, lalu tekan [masuk]. 

 
 
 
 
 
 



IV. AKUN SAYA – SUDAH LOGIN 

Ketika akun anda sudah divalidasi oleh admin, maka bisa digunakan untuk masuk sebagai 
pelanggan. 

 Pada tombol menu akun saya , ada pilihan akun saya dan keluar. 
Jika masuk kea kun saya, maka ada beberapa bagian yang perlu 
diperhatikan : 
a) Informasi 

Mengenai informasi profil anda. 
b) Alamat 

Berisi informasi alamat toko anda. 
c) Riwayat Pembelian 

Riwayat transaksi pembelian yang pernah anda lakukan. 
 
 
 
 

IV.A AKUN SAYA – INFORMASI 
Disini anda dapat mengganti informasi anda seperti 
pada saat mendaftar. 
 
Password harus diisi jika akan merubah informasi. 
 
Password baru diisi jika ingin mengganti password 
sekarang. 
 
Jika sudah, tekan simpan. 
 

 

IV.B AKUN SAYA – ALAMAT 
Jika alamat kosong, maka ketika pilih alamat anda harus menambah alamat baru. 

 

Disini anda mengisi alamat toko anda. Yang diisi antara 
lain : 

o Nama lain :  Nama Toko anda. 
o Nama Depan dan Belakang : nama pemilik atau 

penjaga toko. 
o Alamat, kodepos, kota, propinsi : alamat toko anda 

secara lengkap. 
o Telepon :  nomor telepon toko. 

 

 

 

 



Jika sudah, tekan simpan. 

Maka di daftar alamat akan muncul alamat toko yang sudah ada isi 
sebelumnya.  Disini bisa melakukan : 
• Edit alamat : dengan menekan perbarui. 
• Menghapus alamat : dengan menekan hapus. 
• Menambah : dengan menekan buat alamat baru. 
  

   

 

IV.C AKUN SAYA – RIWAYAT PEMBELIAN 
Riwayat pembelian berisi daftar pembelian anda yang sudah anda buat. 

 
Disini ada beberapa informasi dari pembelian anda : 

1) Nomor referensi order, tanggal dibuat, serta nilai 
pesanan anda. 
2) Status terakhir dari pembelian anda. 
3) Melihat rincian pembelian anda. 
4) Membuat pembelian baru berdasarkan barang dari 
pemebelian tersebut (re-order).  

 

 

 

 

 

 Untuk rincian pembelian ketika anda menekan tombol  pada langkah nomor 3) diatas 

  

Disini terlihat detail pembelian anda per transaksi 
dengan nomor referensi pesanan, tanggal pembuatan, 
metode pengiriman, pembayaran dan detail pembayaran, 
serta riwayat status pesanan anda. 

Setiap perubahan status transaksi, anda akan 
mendapatkan notifikasi melalui email bahwa status order 
sudah berubah. 

 



Jika status pesanan sudah menjadi barang dikirim, anda dapat melakukan konfirmasi 
barang telah diterima untuk memudahkan proses administrasi pengiriman atau dari admin 
kami akan merubah status sudah diterima ketika surat jalan telah kembali. 

 
V. PEMBELIAN BARANG 

Untuk transaksi pembelian barang ada beberapa cara : 

V.A Langsung dari tampilan utama. 
Pada tampilan utama, langsung muncul merk-merk produk beserta jenis produk nya 
dari atas sampai bawah halaman utama. 

 
1) Merk barang. 
2) Pilihan jenis produk yang tersedia di tiap merk. 
3) Masukan barang ke keranjang belanja. 
4) Lihat cepat detail barang (tanpa pindah 

halaman). 
5) Lihat detail barang. 
6) Geser tampilan ke kanan atau kiri untuk melihat 

barang selanjutnya atau sebelumnya. 
7) Pilih tombol kiri atau kanan untuk melihat barang 

selanjutnya atau sebelumnya. 
8) Geser atas bawah untuk melihat merk diatas atau 

bawah nya. 
 
 
 

V.B Dari tombol Menu > Merk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pada pilihan menu > merk akan muncul merk dan jenis produk yang tersedia. 
1) Pilih tanda (+) untuk menampilkan isi dari merk atau isi dari jenis produk yang memiliki 

subjenis. 



2) Bila sudah dibuka, maka tanda (+) akan menjadi (-) 
3) Pilih jenis produk yang diinginkan. 

Setelah memilih jenis produk, maka anda akan berpindah halaman ke jenis produk 

Di halaman jenis produk akan tampil produk, dan anda 
bisa melakukan :  

1) Filter produk berdasarkan paramter yang 
tersedia. 
 

 
Akan muncul pilihan filter produk yang bisa dipilih, pilih 
filter yang anda inginkan, jika terpilih maka akan 
muncul pada bagian filter aktif apa yang sudah dipilih. 

2) Lihat rincian detail barang. 
3) Lihat cepat rincian barang (tanpa pindah halaman). 
4) Memasukan barang ke keranjang belanja. 

 

Pada saat anda memasukan barang ke keranjang belanja, akan muncul pesan bahwa barang 
sukses masuk ke keranjang.  

1) Lanjutkan belanja, untuk menutup pesan ini dan 
kembali ke tampilan sebelumnya 
2) Proses pembayaran, jika tidak ada barang yang ingin 
anda tambahkan ke keranjang, bisa lanjut ke proses 
pembayaran untuk me-review ulang barang yang sudah anda 
masukan dan mungkin untuk merubah jumlah barang. 
3) Jumlah total barang yang sudah anda masukan ke 
keranjang belanja, jika ditekan maka akan masuk ke proses 
pembayaran juga. 
 
 
 
 
 
 

 

 



VI. KERANJANG BELANJA 

Ketika membuka keranjang belanja akan tampil alamat kirim, metode pengiriman, metode 
pembayaran dan ringkasan barang yang sudah anda pilih. 

       

1) Pilihan alamat anda yang sudah anda isi pada langkah III.B diatas. 
Anda juga bisa menambah alamat baru dengan memilih “Buat alamat baru” pada pilihan 
alamat pengiriman. 

2) Pilihan metode pengiriman yang tersedia. 
3) Pilihan metode pembayaran yang tersedia. 

Bayar dengan Paylater adalah pembayaran dengan nota, yaitu batas pembayaran 
tempo selama 30 hari sejak pesanan anda buat. 

4) Ringkasan barang yang telah anda masukan ke keranjang. 
5) Jumlah masing-masing barang yang akan anda pesan. Anda bisa mengganti jumlah 

tersebut langsung dengan ketik atau tekan panah atas-bawah. 
6) Untuk menghapus barang di keranjang belanja. 
7) Total nilai pesanan anda. 
8) Jika ada catatan kepada kami, bisa diisi di bagian ini. 
9) Syarat dan ketentuan di sistem isiorder, jika belum membaca silahkan baca dengan klik 

pada bagian “syarat dan ketentuan” pada kalimat tersebut. Jika setuju cawang Saya 
Setuju. 

10) Tekan lanjut ke pembayaran jika anda sudah benar. Tunggu sampai selesai. 

 

 

 

 

 



Ketika selesai proses pembuatan order, akan terbuka halaman pesanan berhasil. Disini 
muncul daftar pesanan dan rincian pembelian dan informasi pembayaran nya. 

   

Anda juga menerima informasi melalui email dan juga informasi transaksi berbentuk file pdf 
di attachment email. 

   

Anda dapat memantau pesanan anda di riwayat pembelian yang sudah dijelaskan pada 
langkah IV.C diatas. 

 


