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R 
aih Hati Konsumen dengan 

Fitur Toko Online yang Keren
Tahukah Anda? 40% pembeli lebih suka toko online yang 
punya fitur wishlist. Karena, mereka bisa dengan mudah 
menyimpan produk-produk yang mereka minati.

Selain itu, 63% pembeli juga cenderung lebih senang 
membeli produk dari toko online yang menawarkan 
rekomendasi produk terkait.

Wah, penting banget ya peran fitur toko online buat 
menggaet hati konsumen?

Sangat penting. Dan, itu baru dua contoh saja lho.. Masih 
banyak lagi fitur toko online lain yang dapat mempengaruhi 
keputusan orang untuk membeli.

Ya sudah.. kenapa tidak dipasang saja semuanya?

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/shopping-wishlist-preference-statistics/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/smartphone-mobile-app-and-site-purchase-data/
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Eits, tidak semudah itu. Jumlah fitur yang terlalu banyak akan 
membuat loading toko Anda lambat. 

Sama halnya seperti supermarket yang memasang terlalu banyak 
etalase dan hiasan untuk menarik pembeli. Para pengunjungnya 
tentu tidak nyaman karena supermarketnya terlalu ramai dan sesak.

Tentu Anda tidak ingin hal itu terjadi, bukan? 

Itulah mengapa Anda perlu tahu fitur penting untuk toko online Anda. Jadi, Anda bisa 
yakin bahwa fitur yang dipasang memang sesuai dengan kebutuhan calon pembeli.

Di ebook ini, Anda akan mempelajari fitur-fitur WAJIB yang akan membuat toko 
online Anda jadi lebih efektif dan terlihat lebih profesional.

Tidak hanya itu, kami juga akan menampilkan contoh di setiap fitur. Sehingga Anda 
bisa lebih mudah memahami penggunaannya.

Nah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, mari kita lihat terlebih dahulu struktur 
utama dari toko online!  Hal ini penting, karena penggunaan fitur di setiap halaman 
toko online itu berbeda. Yuk kita mulai! 
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Struktur Utama Toko Online 
Sebagaimana arsitek perlu memahami struktur bangunan, tentu Anda juga 
perlu memahami struktur toko online sebelum mulai membangunnya.

Struktur toko online sendiri terdiri dari banyak halaman. Tak ada batasan 
untuk itu. Akan tetapi, struktur utama toko online terdiri dari tiga halaman 
saja, yaitu:

1. Halaman Utama – Halaman yang pertama kali dilihat pengunjung saat 
masuk ke toko online Anda.

2. Halaman Produk – Halaman yang akan dilihat pengunjung saat 
mereka mengklik sebuah produk. 

3. Halaman Checkout – Halaman yang akan muncul saat pengunjung 
membeli suatu produk.

Apapun jenis toko onlinenya, ketiga halaman di atas pasti akan selalu ada.

Nah, karena masing-masing halaman punya fungsi yang berbeda. Fitur-
fitur yang dipasang pun harus sesuai dengan fungsi tersebut.

Sedikit catatan, fitur yang dibahas di ebook ini akan menggunakan plugin 
pada toko online berbasis WordPress. 

Selain untuk memudahkan dalam memberi contoh, juga karena WordPress 
adalah platform yang cukup direkomendasikan bagi pemula. 

Tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut adalah ilustrasi masing-masing 
halaman beserta fitur-fiturnya:

Rp

RpRp

RpRpRp

Rp

Rp

Rp

RpRp

Rp

Rp

2021

B
ua
t T
ok
o

O
nl
in
e-
m
u

RpRp
Rp



55

Halaman Utama
Halaman ini berfungsi untuk memberi 
kesan pertama yang positif. Oleh 
karena itu, isi halamannya harus 
terlihat menarik dan juga bermanfaat 
bagi pengunjung.

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan 
informasi produk sedetail mungkin. 
Sehingga pengunjung bisa tergoda untuk 
membeli.

Halaman ini bertujuan untuk mempermudah 
pengunjung saat melakukan pembelian. 
Semakin mudah prosesnya, semakin positif 
kesan yang ditinggalkan toko online Anda.

Halaman Product

Halaman Checkout

Klik di sini untuk
mempelajari fitur-fiturnya

Klik di sini untuk
mempelajari fitur-fiturnya

Klik di sini untuk
mempelajari fitur-fiturnya



Mari kita awali pembahasannya dengan fitur-fitur di halaman utama!

Sebagai “wajah” dari toko online Anda, fitur-fitur yang dipasang di 
halaman ini akan fokus pada tampilan dan navigasi.

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan klik fitur yang ingin Anda 
pelajari di bawah!

Fitur Wajib di
Halaman Utama

12+

Daftar Newsletter
Dapatkan Penawaran menarik, yang
akan anda dapatkan di inbox anda

Masukan Email Anda

GRATIS PENGIRIMAN
Setiap pembelian Diatas 1juta

Pelajari Lebih Lanjut

Niaga
Furniture
The Best Choice for your furture

My Account | Orders List | Wishlist | CheckoutPengiriman gratis untuk pembelian diatas Rp5.000.000,- Butuh bantuan? 08176215005758

Search for products Login EN IDR

HOME

Featured New Specials Hits Random

Recommended for you

SLIDERS SHOP BLOG TENTANG KAMI IDR 5758

Duduk Lebih Nyaman
Ruangan Lebih Cantik
Koleksi Kursi Dekorasi Di Bawah Rp 1 Juta

Lihat Koleksi Produk

Kategori

INSPIRASI MODERN

IDE CREATIVE

Desain Ruang Pribadi Anda

Belanja Aman Gratis Ongkir Garansi

Ruang Bersantai Desain Ruang Kerja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Beli Sekarang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pelajari Lebih Lanjut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pelajari Lebih Lanjut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pelajari Lebih Lanjut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Beli Sekarang Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Beli Sekarang

Your email

About Us
Item one
Item two
Item three
Item four

Item one
Item two
Item three
Item four

Item one
Item two
Item three
Item four

Customer Care Contact Us Subscribe to our Newsletter

Send

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart

Dekorasi Rumah
Tuangkan taste Anda melalui koleksi dekorasi ruang dari
niagafurniture.com. Berbagai pilihan bingkai, tanaman artifisial, dekorasi,
hingga pengharum ruangan siap memberikan nuansa artistik dan manis
pada hunian Anda.

Klik Untuk Mempelajari

Ruangan lebih leluasa, rapih dan tetap terlihat dekoratif dengan beragam pilihan
tempat penyimpanan dan organizer yang unik. Sesuaikan style dan warna favorit
Anda dengan rangakaian pilihan di Ruparupa.com.

Ruangan lebih leluasa, rapih dan tetap terlihat dekoratif dengan
beragam pilihan tempat penyimpanan dan organizer yang unik.
Sesuaikan style dan warna favorit Anda dengan rangakaian
pilihan di Ruparupa.com.

Tempat Penyimpanan

Klik Untuk Mempelajari

Terms and conditions | FAQ | Privacy Policy | Sitemap

Lihat Artikel Terbaik Kami

www.NiagaFurniture.com

12+ Fitur Wajib di Halaman Utama

Niaga Furniture
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12+ Fitur Wajib 
di Halaman Utama 

Klik untuk Mempelajari
 Anda bisa “klik” pada gambar, judul, atau tombol pada gambar diatas
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1. Logo yang Menarik

Pernahkah Anda mengunjungi toko online yang logonya terlihat “asal-asalan”?

Sudah bisa ditebak, pasti logo tersebut akan mempengaruhi kesan Anda terhadap 
brandnya, kan? 

Sebaliknya, toko online yang logonya terlihat profesional pasti lebih membuat Anda 
yakin untuk berbelanja.

Mungkin terdengar sepele, tapi peran logo memang sepenting itu. Logo akan 
mempengaruhi kesan pertama pengunjung, serta membuat toko online Anda lebih 
mudah diingat. 

Salah satu contoh brand yang menggunakan logo menarik adalah Eiger. Walau terlihat 
simpel, tapi tetap meninggalkan kesan elegan bagi yang melihatnya.

Masih bingung logo toko online yang menarik seperti apa? Anda bisa memanfaatkan 
tools untuk membuat logo seperti Canva. Ada banyak sekali template logo yang bisa 
Anda gunakan. Bahkan, bisa Anda edit manual dengan mudah.

Niaga
Furniture
The Best Choice for your furture

https://www.canva.com/
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2. Kolom Pencarian

Salah satu keunggulan toko online adalah kemudahan untuk mencari produk. 

Anda tinggal mengetikkan produk yang Anda inginkan di kolom pencarian, dan voila! 
Anda langsung menemukan produknya.

Itulah mengapa kolom pencarian menjadi fitur yang sangat penting. Tanpanya, 
pengunjung toko online akan kesulitan mencari produk yang mereka inginkan.

Semua toko online menggunakannya. Termasuk raksasa e-commerce seperti Shopee:

Bagaimana cara memunculkan fitur search bar di toko online Anda? 

Gampang, jika Anda menggunakan plugin WooCommerce, fiturnya akan muncul secara 
otomatis.

Tapi, jika Anda ingin kolom pencarian yang lebih canggih, Anda bisa menggunakan 
plugin Advanced Woo Search.

Dengan plugin tersebut, Anda bisa memasang filter pada kolom pencariannya. Hasil 
pencariannya pun akan menampilkan gambar dan harga dari masing-masing produk.

Search for productsKategori

https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/advanced-woo-search/
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3. Fitur Alih Bahasa

Apakah toko online Anda menargetkan pasar lokal dan mancanegara?

Jika iya, berarti Anda butuh fitur alih bahasa. Jadi, bahasa yang digunakan di toko online 
Anda dapat diubah sesuai dengan bahasa pilihan pengunjung.

Tidak perlu menampilkan semua bahasa sih, pilihan Indonesia dan Inggris sudah cukup 
mewakili target pasar yang luas.

Contohnya seperti yang dilakukan oleh toko buku online, Periplus: 

Nah, Anda juga bisa memasang fitur yang sama pada toko online Anda. Caranya dengan 
memasang plugin WooCommerce Multilingual.

Dengan plugin tersebut, semua aspek toko online Anda dapat diterjemahkan, mulai 
dari katalog produk hingga halaman checkout. Pluginnya pun menyediakan lebih dari 
60 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.

EN

ENGLISH
GERMAN
INDONESIA

https://wordpress.org/plugins/woocommerce-multilingual/
https://wpml.org/documentation/getting-started-guide/language-setup/pre-configured-languages/
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4. Fitur Wishlist

Wishlist adalah fitur yang memungkinkan pembeli untuk menyimpan barang favorit 
mereka. 

Dengan kata lain, fitur ini digunakan untuk menyimpan produk-produk yang disukai 
calon pembeli, TAPI mereka masih berpikir untuk membelinya.

Fitur ini sangatlah penting. Karena dengan melihat daftar produk di wishlist, calon 
pembeli tidak akan lupa dengan produk-produk yang ingin mereka beli.

Di toko online fashion terkenal, ZALORA, fitur wishlist terletak di antara keranjang 
belanja dan tombol profil. Sehingga calon pembeli lebih mudah mengaksesnya:

Fitur wishlist bisa Anda dapatkan di WooCommerce. Tapi, untuk menggunakannya, 
Anda perlu membayar $79/tahun.

Apakah ada opsi gratis? Tentu saja ada. Anda tinggal menggunakan plugin lain seperti 
YITH WooCommerce Wishlist. Plugin ini tidak hanya memungkinkan calon pembeli 
untuk menyimpan produk, tapi juga membagikannya ke akun media sosial mereka.

https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-wishlist/
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5. Keranjang Belanja dan Customer Login

Setiap supermarket yang pernah Anda kunjungi, pasti menyediakan keranjang belanja, 
kan?

Nah, toko online Anda harus melakukan hal yang sama. Tujuannya, agar pengunjung 
bisa menyimpan produk-produk yang akan dibeli dengan mudah.

Selain keranjang belanja, fitur yang tak kalah penting adalah customer login. Fitur ini 
memungkinkan toko online Anda menerima pendaftaran para pengunjung.

Dengan adanya fitur customer login, lebih mudah bagi Anda menyimpan berbagai 
informasi penting seperti informasi kontak, alamat pengiriman barang, dan sejenisnya.

Sementara, bagi pengunjung, lebih mudah untuk mengetahui riwayat belanja mereka 
seperti jenis barang, jumlahnya, dan tujuan pengirimannya.

Ingin tahu contoh penggunaan fitur keranjang dan customer login yang baik? Anda bisa 
melihatnya di toko online BukuKita:

Bagaimana cara agar toko online Anda punya fitur keranjang dan login? 

Gampang, Anda bisa menggunakan plugin WooCommerce. Template default 
WooCommerce sudah secara otomatis menambahkan keranjang belanja dan customer 
login di toko online Anda.

Ingin  menambahkan fitur tersebut secara manual? Bisa.  WooCommerce memiliki 
extension khusus keranjang belanja dan checkout (card and checkout) yang bisa Anda 
pasang sesuai kebutuhan.

https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/product-extensions/checkout-features/
https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/product-extensions/checkout-features/
https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/product-extensions/checkout-features/
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6. Menu yang Ramah Pengguna

Menu di toko online Anda harus ramah pengguna. Jadi, pengunjung bisa tahu seluruh 
produk yang Anda tawarkan dengan mudah.

Biasanya, menu ditampilkan dalam bentuk deretan kategori produk. Contohnya, seperti 
di halaman utama toko online Bodypack:

Seperti yang Anda lihat, seluruh kategori produknya, mulai dari tas, aksesoris, hingga 
pakaian ditampilkan berjajar dengan rapi dan mudah diakses

Apakah Anda melihat hal menarik dari menu tersebut? 

Ya, betul. Mereka memberi highlight berwarna merah pada halaman promosi (Sale). 

Dengan cara ini, pengunjung bisa dengan mudah menemukan produk-produk yang 
sedang promo. Ini bisa juga diterapkan pada menu khusus lain yang ingin ditonjolkan.

Lalu, bagaimana cara membuat menu di toko online Anda? 

Tak usah khawatir. WordPress sendiri sebenarnya sudah memiliki fitur menu yang 
user friendly secara default. Hal yang sama juga bisa Anda dapatkan dengan mudah di 
WooCommerce.

https://docs.woocommerce.com/document/docs-menus/
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7. Informasi Produk dan Promo

Bagaimana agar pengunjung tahu bahwa toko online Anda sedang mengadakan promo? 

Tentunya, dengan menampilkannya di halaman utama! Sebab, inilah halaman yang 
paling sering dikunjungi pertama kali.

Anda bisa menampilkannya dengan berbagai cara. Mulai dari memasang banner berisi 
pengumuman promo, menampilkan video, hingga menggunakan slider.

Contohnya, seperti yang dilakukan Sayurbox. Mereka menggunakan fitur slider untuk 
menampilkan promosi produk, kampanye, atau diskon di tempat yang sama tanpa harus 
berpindah ke halaman lain:

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-membuat-slider-di-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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Nah, untuk memasang fitur slider, Anda bisa menggunakan plugin seperti Product 
Slider for WooCommerce. Plugin ini punya berbagai mode yang dapat membuat slider 
Anda terlihat menarik. Selain itu, tampilannya juga ramah untuk perangkat mobile.

Setelah memasang fitur ini, Anda tinggal memilih promo atau produk unggulan yang 
ingin Anda promosikan.

8. Tombol Call-to-Action

Ingin tahu trik untuk meningkatkan penjualan di toko online Anda? Gunakan tombol 
call-to-action (CTA). 

Tombol ini punya banyak fungsi, seperti mengarahkan calon pembeli ke katalog produk, 
atau mengajak mereka untuk melakukan pemesanan.

Dengan begitu, pengunjung akan merasa terdorong untuk melakukan pembelian.

Contohnya seperti yang dilakukan oleh Niagahoster. Mereka memasang tombol “Pilih 
Sekarang” agar konsumen bisa langsung memilih paket hosting yang mereka inginkan:

https://wordpress.org/plugins/woo-product-slider/
https://wordpress.org/plugins/woo-product-slider/
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Nah, tentunya tombol CTA yang efektif adalah tombol yang sering diklik. Oleh karena 
itu, Anda perlu membuat tulisan CTA-nya menarik. 

Salah satu caranya dengan memasang kata kerja di awal, seperti “Pesan Sekarang”, 
“Mulai Berlangganan”, “Lihat Daftar Produk”, dan sejenisnya.

Ingin belajar lebih dalam tentang cara membuat CTA yang efektif dan menarik? Anda bisa 
menemukannya di ebook gratis Niagahoster tentang 30+ tips dan contoh copywriting. 

https://www.niagahoster.co.id/ebook/contoh-copywriting-menarik/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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9. Katalog Produk

Toko online tanpa katalog produk sama seperti toko kelontong tanpa etalase, atau 
restoran tanpa menu.

Itulah mengapa katalog produk menjadi salah satu fitur wajib dari toko online. Dengan 
melihat katalog produk, pengunjung dapat melihat seluruh produk yang Anda tawarkan.

Contoh toko online dengan fitur katalog produk yang menarik adalah Eiger. Pengunjung 
dapat dengan mudah melihat deretan gambar produk berikut harga dan deskripsinya:

Untuk membuat calon pembeli lebih tertarik, Anda bisa memberi informasi tambahan 
berupa rating dan jumlah review di setiap produk. Sehingga mereka bisa tahu apakah 
produk tersebut berkualitas dan layak untuk dibeli.
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Jika Anda menggunakan WooCommerce, toko online Anda secara otomatis akan 
memiliki katalog produk. Karena Anda pasti diminta menambahkan produk saat 
menginstal WooCommerce.

Sebagai alternatif, Anda juga bisa menggunakan plugin tambahan seperti Ultimate 
Product Catalog. Plugin ini memiliki layout katalog yang dinamis dan ramah pengunjung. 
Selain itu, produknya dapat disortir sesuai dengan filter yang Anda tentukan.

10. Informasi Kontak dan Support

Saat ingin berinteraksi dengan bisnis Anda. Salah satu bagian yang dicari pengunjung 
adalah informasi kontak.

Biasanya, informasi kontak berisi nomor telepon tim support, alamat email, alamat 
kantor, jam operasional, dan akun media sosial. 

Dengan begitu, calon pembeli tidak akan kebingungan saat ingin bertanya atau 
berinteraksi dengan bisnis Anda.

https://wordpress.org/plugins/ultimate-product-catalogue/
https://wordpress.org/plugins/ultimate-product-catalogue/
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Salah satu contoh informasi kontak yang bagus bisa dilihat di toko online Exsport. 
Karena informasi kontak yang mereka pasang cukup lengkap:

Cara memasang informasi kontak sebetulnya cukup mudah. Karena, Anda tinggal 
memasukan informasinya ke dalam widget di bagian footer toko online Anda.

Nah, untuk mengetahui cara mengatur widget di website WordPress, Anda bisa 
mempelajarinya di ebook kami yang membahas tentang cara mudah membuat website 
dengan WordPress.

https://www.niagahoster.co.id/ebook/membuat-website-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/ebook/membuat-website-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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11. Link Halaman FAQ

Ketika akan berbelanja, tak jarang pengunjung menanyakan beberapa hal dasar, seperti

● Bagaimana proses pengiriman produknya?
● Apakah saya bisa membayar melalui bank X? 
● Apakah saya bisa melacak pengiriman barangnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa disebut juga sebagai Frequently Asked Questions 
(FAQ) alias pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan.

Nah, agar tim support Anda tidak menjawab pertanyaan yang sama terus menerus, 
Anda bisa membuat halaman FAQ yang berisi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan 
tersebut.

?
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Contohnya, berikut adalah halaman FAQ di website Niagahoster:

Biasanya link ke halaman FAQ–atau bahkan segmen FAQnya langsung–ditaruh di 
bagian bawah halaman utama atau di bagian footer. Sehingga pengunjung mudah 
menemukannya.

Untuk membuat segmen FAQ, Anda bisa menggunakan plugin seperti Ultimate FAQ. 
Dengan plugin ini, Anda bisa membuat FAQ dari blok Gutenberg atau shortcode.

https://wordpress.org/plugins/ultimate-faqs/
https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-menggunakan-editor-gutenberg-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/blog/woocommerce-shortcodes/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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12. Fitur Chatbot atau WhatsApp

Terkadang, pengunjung ingin bertanya secara langsung tentang informasi produk, 
promo, atau kesediaan stok.

Untuk itu, Anda bisa menyediakan fitur chatbot atau WhatsApp di toko online Anda. 

Contohnya seperti yang dilakukan Eatsambel:

Di pojok kanan websitenya, tampak ikon WhatsApp yang jika diklik akan menghubungkan 
calon pembeli dengan tim CS Eatsambel.
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Nah, jika Anda ingin memasang fitur WhatsApp juga, Anda bisa menggunakan plugin 
seperti Click to Chat atau Join.chat.

Tapi, jika Anda lebih tertarik untuk memasang fitur chatbot, Anda bisa menginstal 
plugin seperti ChatBot for WordPress atau Chatbot.

Baca juga: 5+ Plugin Chat WhatsApp WordPress Terbaik!

13. Footer yang Informatif

Di atas, Anda sudah tahu bahwa bagian footer dapat digunakan untuk menyimpan info-
info penting. Mulai dari informasi kontak hingga link ke halaman FAQ.

Tapi, sebetulnya masih banyak lagi informasi penting yang bisa Anda simpan di bagian 
footer. Contohnya seperti yang bisa kita lihat di footer Shopee:

https://wordpress.org/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/
https://wordpress.org/plugins/creame-whatsapp-me/
https://wordpress.org/plugins/chatbot/
https://wordpress.org/plugins/chatbot-com-ai-platform/
https://www.niagahoster.co.id/blog/plugin-whatsapp-wordpress/
https://www.niagahoster.co.id/blog/plugin-whatsapp-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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Ada begitu banyak link yang mereka simpan  di dalam footernya. Mulai dari link yang 
berisi company profile (Tentang Kami), link ke akun media sosial, hingga link untuk 
pelayanan pelanggan.

Tapi hal lain yang penting untuk diperhatikan bagian pembayaran dan pengiriman. 
Dengan menampilkan bagian ini, calon pembeli akan merasa lebih yakin untuk membeli, 
karena metode pembayaran dan opsi pengiriman yang ditawarkan sangat banyak.

Nah, untuk membuat bagian footer yang menarik, Anda perlu memilih tema toko online 
yang sesuai dengan karakter brand Anda.

Selain itu, jangan lupa untuk mengisinya dengan berbagai informasi yang tidak hanya 
menarik, tapi juga bermanfaat bagi calon pembeli Anda.

https://www.niagahoster.co.id/blog/template-toko-online-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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5 Fitur Wajib  
di Halaman Produk

Saat mengklik suatu produk, pengunjung akan langsung diarahkan 
ke halaman produk dan melihat detail informasi produk.

Itulah mengapa seluruh fitur yang dimasukkan ke dalam halaman 
ini fokus untuk menjelaskan informasi produk, serta menarik 
orang-orang untuk membelinya.

Berikut adalah ilustrasi fitur di halaman produk: 

(9 reviews)

IDR Price

QTY 1

Color

Add to Cart

Description

Related Products

Reviews Shipping Information

Add to Wishlist

Shop Secure, Free Returns

Share

Add to Compare

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart

Product Name
$57.58

Add to Chart



5 Fitur Wajib di Halaman Produk 
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1. Gambar Produk dengan Resolusi Tinggi 

Jika calon pembeli tidak tahu bentuk produk Anda, apakah mereka akan mau 
membelinya? Tentu saja tidak.

Jadi, hal pertama yang perlu Anda pasang adalah gambar produk. Tapi, 
gambar yang dipasang pun tidak bisa sembarangan. Anda harus memastikan 
bahwa gambarnya dapat mewakili fitur dan fungsi produknya dengan sangat 
baik.

Sebisa mungkin foto yang dipasang pun resolusinya bagus (tidak pecah). 
Sehingga calon pembeli bisa melihat gambar produknya secara lebih detail.

Salah satu contoh tampilan gambar produk yang efektif bisa dilihat di website 
Eiger:
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Mereka tidak hanya menampilkan produknya dari sisi depan. Tapi juga dari samping, 
belakang, bagian dalam, dan bahkan simulasi produknya ketika dipakai.

Dengan begitu, calon pembeli bisa tahu apakah produk tersebut sesuai dengan 
keinginan mereka atau tidak.

Di WooCommerce, Anda bisa langsung memasukkan gambar saat melakukan input 
produk baru. Tapi, agar gambar produknya lebih menarik, Anda bisa menggunakan 
plugin.

Contohnya, TP WooCommerce Product Gallery dan WooSwipe yang dapat 
menambahkan fitur zoom pada gambar produknya.

2. Tombol Share

Ketika pengunjung melihat ada produk menarik di toko online Anda, mereka mungkin 
akan membagikannya ke akun media sosial mereka.

Tapi, kalau fitur share-nya sendiri tidak ada, mereka jadi urung melakukannya, kan?

Padahal, semakin banyak orang yang tahu produk Anda, semakin besar kesempatan 
produk Anda dibeli. Artinya fitur sharing bisa jadi ajang promosi gratis.

Contohnya seperti yang dilakukan Bukalapak. Mereka menyimpan tombol share di 
dekat gambar produk. Sehingga pengunjung dapat membagikan produknya dengan 
mudah:

https://wordpress.org/plugins/tp-woocommerce-product-gallery/
https://wordpress.org/plugins/wooswipe/
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Untuk memasang tombol share di toko online, Anda bisa memanfaatkan plugin seperti 
Ultimate Social Media Icons atau Super Socializer.

 
3. Kolom Deskripsi Produk

Sesuai dengan namanya, kolom ini berfungsi untuk mendeskripsikan berbagai fitur 
dan manfaat produk. Sebagian besar calon pembeli akan membaca kolom ini dulu 
sebelum melakukan pembelian.

https://wordpress.org/plugins/ultimate-social-media-icons/
https://wordpress.org/plugins/super-socializer/
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Jika fitur atau manfaat yang mereka inginkan tidak muncul di kolom deskripsi, tentu 
saja mereka akan berbalik arah dan mencari produk lain yang menyediakannya.

Oleh karena itu, pastikan Anda menjelaskan fitur dan manfaat produk Anda secara 
lengkap di kolom deskripsi. 

Contoh penggunaan fitur deskripsi produk bisa Anda lihat di toko online Sido Muncul:

Setiap produk yang mereka tawarkan dijelaskan secara rinci. Mulai dari khasiatnya, 
komposisinya, aturan minum, isi kemasan, hingga efek sampingnya.

Dengan begitu, calon pembeli bisa lebih yakin bahwa mereka membeli produk yang 
tepat.

Oh ya, membuat kolom deskripsi itu mudah kok. Dengan WooCommerce, Anda dapat 
menuliskan deskripsi produk saat melakukan input produk baru. Deskripsinya pun 
secara otomatis akan tampil di halaman produk.

Anda juga bisa membuat deskripsi produknya semakin menarik dengan menerapkan 
copywriting. Ingin tahu caranya? Silakan unduh ebook gratis kami yang membahas 
tentang 30+ tips copywriting untuk meningkatkan penjualan.

https://www.niagahoster.co.id/ebook/contoh-copywriting-menarik/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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Pernahkah Anda mendengar istilah social proof? Istilah ini menggambarkan situasi di 
mana seseorang mencari referensi dari orang lain sebelum mengambil keputusan.

Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang sedang belanja online. Contohnya, saat 
mencari produk di internet, pasti Anda pun akan mencari review, komentar, atau rating 
dari produknya dulu, kan?

Itulah mengapa kolom review menjadi bagian penting dari halaman produk: Agar calon 
pembeli tidak usah keluar dari toko online untuk mencari review. 

Contohnya seperti kolom review di Shopee:

4. Kolom Review Produk
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Di sana, calon pembeli bisa melihat komentar, rating, hingga gambar dan video yang 
dikirim oleh pembeli lainnya. Sehingga mereka bisa memutuskan untuk jadi membeli 
produknya atau tidak.

Nah, untuk membuat kolom review di halaman produk, kamu bisa menggunakan plugin 
seperti Customer Reviews for WooCommerce atau YITH WooCommerce Advanced 
Reviews.

5. Kolom Produk Terkait

 

Salah satu trik untuk meningkatkan penjualan toko online adalah menerapkan strategi 
cross selling. Tenang, walau ada embel-embel “strategi”, tapi konsepnya cukup 
sederhana kok.

https://wordpress.org/plugins/customer-reviews-woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-advanced-reviews/
https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-advanced-reviews/
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Jadi, ini adalah strategi di mana penjual menawarkan produk tambahan. Biasanya 
produk yang ditawarkan masih nyambung dengan produk yang dibeli konsumen.

Katakanlah Anda ke minimarket untuk membeli sikat gigi. Lalu, kasirnya berkata, “Ga 
sekalian beli pasta giginya?” Nah, itu merupakan praktik cross selling.

Strategi ini juga bisa Anda terapkan di toko online Anda. Caranya dengan menyertakan 
kolom produk terkait. 

Misalnya,  saat sedang mencari helm sepeda di Tokopedia, Anda akan melihat produk 
terkait di bagian bawah halaman produk:

Jadi, walaupun Anda tak jadi membeli produknya. Anda bisa saja tertarik dengan 
rekomendasi helm yang lain. Atau, mungkin Anda tertarik untuk membeli masker 
sepeda juga.

Lalu, plugin apakah yang bisa Anda gunakan untuk memunculkan kolom produk terkait? 
Salah satu yang terbaik adalah Booster for WooCommerce. Karena plugin ini punya fitur 
khusus untuk cross selling dan upselling.

https://wordpress.org/plugins/woocommerce-jetpack/
https://www.niagahoster.co.id/blog/cross-selling-dan-up-selling/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/blog/cross-selling-dan-up-selling/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/blog/cross-selling-dan-up-selling/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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3 Fitur Wajib  
di Halaman Checkout

Oke.. calon pembeli sudah memasukkan produknya ke dalam keranjang 
dan siap untuk membeli. Di tahap ini, mereka akan dihadapkan pada 
halaman checkout toko online Anda.

Apakah ini sudah berarti mereka pasti membeli? Belum tentu. Jika 
halaman checkoutnya tidak ramah pengguna, mereka bisa saja tidak 
jadi membeli.

Oleh karena itu, pastikan Anda memasukkan fitur-fitur penting ke 
halaman checkout. Contohnya seperti ini:

Your Shopping Cart

BILLING ADDRESS

SHIPPING ADDRESS

SHIPPING METHOD EDIT

APPLY

EDIT

EDIT ORDER SUMMERY

PAYMENT

REVIEW & PLACE ORDER

SAFETY & SECURITY BADGES

Save for later

Promo Code (Optional)

Product Name Goes

Product Name Goes

Product Name Goes

QTY : 1

QTY : 1

QTY : 1

Price $ 19.99

Price $ 19.99

Price $ 19.99

Here and Wraps as

Here and Wraps as

Here and Wraps as

Subtotal $ 59.97
- $ 8.99
$ 8.99
$ 0.00

$ 59.97

Discount
Shipping

Tax

Order Total

Needed

Needed

Needed

IPC: XXX XXX XXXX

IPC: XXX XXX XXXX

IPC: XXX XXX XXXX

Card Number

Month

Security Code

Where is this on my card

Need help Contact us directly

Call Customer Service at 5758 5758

Email Customer Service at Helpme@niagafurniture.com
Monday - Friday, 8.00 am- 5.00pm

Year

Credit Card

What is this

You are Checking out as a guest,
have an account? Sign in



3  Fitur Wajib di Halaman Checkout
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Suatu hari, ada calon pembeli yang tertarik untuk membeli produk Anda dan ingin 
membayarnya via GoPay.

Sayangnya, toko online Anda tidak menyediakan opsi pembayaran melalui GoPay. BIsa 
saja mereka akan membatalkan transaksi dan malah memutuskan berbelanja ke toko 
online lain.

Tapi, tenang. Ada cara untuk mencegahnya, yaitu dengan menyediakan metode 
pembayaran yang lengkap. 

Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Niagahoster:

1. Metode Pembayaran yang Lengkap
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Dengan pilihan metode pembayaran sebanyak itu, calon pembeli tidak perlu khawatir 
kerepotan saat proses checkout.

Salah satu plugin pembayaran paling populer di Indonesia adalah Midtrans. Dengan 
plugin ini, Anda bisa menerima pembayaran dari kartu kredit, transfer bank, atau 
Indomaret.

Plugin lain yang bisa Anda coba adalah Xendit. Tidak hanya menerima pembayaran via 
bank, plugin ini juga memungkinkan Anda untuk menerima pembayaran dari e-wallet, 
seperti OVO, DANA, LinkAja, atau ShopeePay.

https://wordpress.org/plugins/midtrans-woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/woo-xendit-virtual-accounts/
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Jika Anda ingin menarik lebih banyak pembeli, Anda bisa menawarkan kode promo. 

Walau terdengar sepele, kode promo bisa membuat pembeli merasa excited saat 
berbelanja. Wajar saja, siapa yang tidak senang ketika mendapat potongan harga?

Biasanya, kode promo ditebus saat pembeli sudah berada di halaman checkout. Lebih 
tepatnya di kolom kode promo.

Kolom ini sifatnya opsional. Karena kolomnya hanya bisa digunakan saat toko online 
Anda mengadakan promo. Atau jika toko online Anda menerima kode kupon afiliasi.

Contoh penerapan kolom ini bisa Anda temukan di halaman checkout Niagahoster:

2. Kolom Kode Promo

APPLY

PAYMENT

Promo Code (Optional)

What is this
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Sebetulnya WooCommerce punya extension yang memungkinkan Anda untuk membuat 
kupon. Namun, harganya cukup mahal, yaitu $99/tahun.

Sebagai alternatif, Anda juga bisa menggunakan plugin gratis yang berfungsi untuk 
membuat kupon, seperti Coupon Creator. Nanti, kupon yang dibuat bisa diinput di 
halaman checkout.

3. Opsi Pengiriman yang Bervariasi

 

Selain metode pembayaran, faktor lain yang dipertimbangkan calon pembeli saat 
berbelanja online adalah metode pengiriman. Semudah apa sih layanan pengiriman 
yang Anda tawarkan?

Anda pasti sudah tahu berbagai layanan pengiriman seperti JNE, J&T, TIKI, atau Wahana. 
Pertanyaannya, apakah toko online Anda menyediakan semua opsi tersebut?

Semakin lengkap layanan pengiriman yang Anda sediakan, semakin besar kemungkinan 
pengunjung untuk membeli sesuai dengan layanan pengiriman favorit mereka.

Contohnya, saat berkunjung ke Shopee, Anda dapat melihat berbagai macam opsi 
pengiriman yang mereka sediakan:

Your Shopping Cart

BILLING ADDRESS

SHIPPING ADDRESS

SHIPPING METHOD
EDIT

APPLY

EDIT

EDIT ORDER SUMMERY

PAYMENT

Promo Code (Optional)

Product Name Goes

Product Name Goes

Product Name Goes

QTY : 1

QTY : 1

Price $ 19.99

Price $ 19.99

Here and Wraps as

Here and Wraps as

Needed

Needed

IPC: XXX XXX XXXX

IPC: XXX XXX XXXXWhat is this

You are Checking out as a guest,have an account? Sign in

https://woocommerce.com/products/smart-coupons/
https://wordpress.org/plugins/coupon-creator/
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Hal ini tentu akan mengurangi keraguan Anda untuk berbelanja di sana, bukan?

Nah, jika Anda juga ingin menyediakan opsi pengiriman dari berbagai ekspedisi, Anda 
tinggal menggunakan plugin seperti OngkosKirim atau Ongkos Kirim dari Tonjoo Studio.

C.O.D

https://plugin.ongkoskirim.id/
https://pluginongkoskirim.com/
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3 Bonus Tips agar Toko Online Anda  
Semakin Nyaman Dikunjungi

Selamat! Sekarang Anda sudah tahu fitur-fitur yang perlu dipasang di toko online Anda. 
Setidaknya, sekarang tokonya sudah memiliki pondasi yang kuat untuk menarik pembeli.

Akan tetapi, jangan puas dulu. Masih ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk 
membuat tokonya semakin nyaman untuk dikunjungi. 

Mau tahu caranya? Yuk lihat tips-tips berikut ini!
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 1. Pasang HTTPS untuk Keamanan Transaksi

Toko online yang tak memperhatikan keamanan sama saja seperti minimarket tanpa 
alarm dan CCTV. Kalau ada orang jahat menyelinap masuk, tidak ada yang mencegah. 
Sangat riskan sekali, bukan?

Itulah mengapa keamanan sangat penting bagi toko online. Alasannya,  bukan hanya 
reputasi bisnis Anda dipertaruhkan, tapi juga keamanan data pelanggan Anda.

Nah, salah satu cara paling sederhana (dan terampuh) untuk mengamankan toko online 
adalah dengan memasang HTTPS. Apa sih sebenarnya HTTPS itu?

Singkatnya, HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah protokol yang mengatur 
arus pertukaran data antara web server dengan browser. HTTPS adalah versi yang 
lebih aman dari pendahulunya, yaitu HTTP.

Lho kok bisa lebih aman? Karena pertukaran data di website yang sudah terpasang 
HTTPS akan dienkripsi secara otomatis. Jadi, tidak ada siapapun yang bisa mencuri 
datanya.

www.NiagaFurniture.com

12+ Fitur Wajib di Halaman Utama

Niaga Furniture
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Website yang sudah dilindungi HTTPS biasanya ditandai dengan tulisan “HTTPS” di URL 
dan disertai dengan tanda gembok seperti ini:

Untuk memasang HTTPS, Anda harus menggunakan sertifikat SSL. 

Nah, salah satu cara untuk mendapatkan SSL di toko online Anda adalah dengan 
memilih layanan hosting yang menyediakannya secara gratis. Salah satunya adalah 
Niagahoster, yang mana menyediakan sertifikat SSL gratis selamanya untuk seluruh 
pengguna hostingnya.

Saat ini, jumlah pengguna perangkat mobile (seperti HP dan tablet) sudah melampaui 
jumlah pengguna desktop. Bahkan, 50% transaksi online dilakukan secara mobile. Apa 
artinya?

Sekaranglah saatnya Anda perlu memastikan bahwa toko online Anda nyaman saat 
diakses dengan perangkat mobile.

2. Pastikan Websitenya Mobile-Friendly

Daftar Newsle
tter

Niaga
Furniture
The Best Choic

e for your furtu
re

My Account | Orders List | Wishlist | Checkout

Pengiriman gr
atis untuk pem

belian diatas R
p5.000.000,-

Butuh bantuan
? 08176215005

758

Search for products

Login EN IDR

HOME SLIDERS
SHOP BLOG TENTANG KAMI

IDR 5758

Duduk Lebih Nyaman

Ruangan Lebih Cantik

Koleksi Kursi D
ekorasi Di Baw

ah Rp 1 Juta

Lihat Koleksi P
roduk

Kategori

Belanja Aman
Gratis Ongkir

Garansi

Lorem ipsum d
olor sit

amet, consectetur

adipiscing elit,
sed do

eiusmod
tempor

incididunt ut la
bore et

dolore magna
aliqua.

Pelajari Lebih L
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adipiscing elit,
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eiusmod
tempor
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dolore magna
aliqua.

Pelajari Lebih L
anjut

Lorem ipsum d
olor sit

amet, consectetur

adipiscing elit,
sed do

eiusmod
tempor

incididunt ut la
bore et

dolore magna
aliqua.

Pelajari Lebih L
anjut

www.NiagaFurniture.c
om

12+ Fitur Wajib di Halama
n Utama

Niaga Furniture

https://www.niagahoster.co.id/kb/cara-mendapatkan-ssl-gratis-selamanya/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.broadbandsearch.net/blog/mobile-desktop-internet-usage-statistics
https://www.criteo.com/news/press-releases/2018/09/criteos-q2-2018-global-commerce-review-points-to-continued-worldwide-growth-of-in-app-transactions/
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Nah, yang dimaksud dengan nyaman adalah tampilan toko online yang tetap terlihat 
baik walau diakses di layar yang lebih kecil. Fungsi dan navigasi tokonya harus tertata 
mengikuti ukuran layar yang digunakan.

Ingin toko online Anda menjadi mobile-friendly?

Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memilih tema WordPress yang mobile-
friendly. Biasanya, developer tema akan mencantumkan “mobile-friendly” di deskripsi 
temanya.

Sebagai tambahan, Anda juga bisa menginstal plugin seperti WPTouch. Plugin tersebut 
secara otomatis akan membuat versi mobile website Anda tanpa merusak temanya. 
Sehingga, toko online Anda bisa meraih skor yang lebih baik di Google Mobile-Friendly 
Test.

Jika toko online Anda berhasil meraih skor tinggi di Google Mobile-Friendly Test, artinya 
toko online Anda sudah nyaman jika dikunjungi via perangkat mobile.

Bila Anda ingin tahu lebih banyak tentang plugin-plugin yang dapat membuat toko 
online Anda semakin mobile-friendly. Silakan kunjungi artikel berikut.

https://wordpress.org/plugins/wptouch/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://www.niagahoster.co.id/blog/plugin-mobile-wordpress-terbaik/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
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Pernahkah Anda mengunjungi toko online yang loadingnya lama? Dari halaman utama 
hingga ke halaman produk, Anda animasi loadingnya tak kunjung berhenti.

Akibatnya pengalaman belanja Anda jadi tidak nyaman. 

Nah, hal ini bisa saja terjadi pada pengunjung toko online Anda.Untuk itu, Anda perlu 
memastikan bahwa kecepatan loading toko online Anda kencang.

Bagaimana caranya? Lagi-lagi dengan memanfaatkan plugin.

Salah satu plugin yang cukup recommended adalah LiteSpeed Cache. Plugin ini punya 
berbagai fitur yang dapat membuat durasi loading toko online Anda lebih cepat, seperti 
sistem cache, lazy load, dan kompresi GZIP.

Selain itu, kecepatan toko online juga bergantung dari penyedia hosting. Jadi, pilihlah 
layanan hosting yang memiliki fitur dan infrastruktur yang mendukung kecepatan 
website seperti performa server yang tinggi. 

Di Niagahoster, dukungan LiteSpeed web server, sebagai web server tercepat di dunia 
terbukti memberikan, akses lebih cepat dibanding penggunaan  server biasa.

3. Optimasi Kecepatan Loading Website-nya

L
O

A
D

IN

G
S P E E D

DISKONUp
to75%

http://wordpress.org/plugins/litespeed-cache/
https://www.niagahoster.co.id/blog/cache-adalah/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/blog/plugin-lazy-load-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/blog/gzip-compression/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/blog/akses-website-tercepat/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/cloud-hosting
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Buatlah Toko Online Menarik  
dengan Fitur-Fitur Terbaik!

Jika Anda sudah membaca sejauh ini, berarti Anda sudah punya wawasan yang cukup 
untuk membangun toko online yang tidak hanya menarik, tapi juga efektif untuk 
mendukung kenyamanan konsumen berbelanja.

Fitur Wajib
di Halaman Checkout

Kolom kode promo.

Metode pembayaran yang lengkap.

Opsi pengiriman yang bervariasi

Fitur Wajib
di Halaman Produk

Gambar produk dengan
resolusi tinggi.

Tombol share.

Kolom deskripsi produk.

Kolom review produk.

Kolom produk terkait.

Fitur Wajib
di Halaman Utama

Logo yang menarik

Kolom pencarian

Fitur alih bahasa

Fitur wishlist

Keranjang belanja dan customer login

Menu yang ramah pengguna

Informasi produk dan promo

Tombol call-to-action

3 Bonus Tips
agar Toko Online
Semakin Nyaman
Dikunjungi

Pasang HTTPS
untuk keamanan

transaksi

Optimasi kecepatan
loading websitenya

Pastikan websitenya
mobile-friendly

HTTPS
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Fitur wajib yang perlu dipasang memang cukup banyak. Kami sudah membahasnya di 
atas. Jadi, mari review fitur tersebut satu per satu di tabel berikut!

Sekarang Anda sudah siap untuk mulai membangun toko online Anda. Tak usah 
khawatir, serahkan saja ke Niagahoster. Tim kami akan membuatkannya untuk Anda!

Anda bisa mendapatkan toko online yang profesional dengan harga yang terjangkau. 
Semuanya sudah termasuk hosting, domain, SSL gratis, serta email bisnis.

Toko onlinenya juga sudah ramah SEO dan ramah perangkat mobile. Berikut adalah 
contoh templatenya:

Selain itu, toko Anda pun akan mendapatkan fitur-fitur menarik. Contohnya seperti 
notifikasi SMS dan WhatsApp, perhitungan ongkir, integrasi Facebook Pixel, dan 
countdown timer.

Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buat toko online yang berkualitas di Niagahoster!

[Saya ingin membuat toko online sekarang juga]

https://www.niagahoster.co.id/blog/belajar-seo-terlengkap/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/pembuatan-website-toko-online/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=fitur-toko-online
https://www.niagahoster.co.id/membuat-website
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