
Raon Games merupakan perusahaan wirausaha mandiri yang didirikan tahun 
2012 oleh Park Yong-ok di Korea Selatan, dan bertujuan membuat game keren 
yang bisa dinikmati semua orang. Dia meluncurkan Bouncy Ball, sebuah game 
berbasis keterampilan di mana dalam satu level pemain mengarahkan bola 
melalui serangkaian rintangan.

Park yakin dengan model pendapatan iklan, sehingga dia meluncurkan Bouncy 
Ball secara gratis dan mulai melakukan monetisasi dengan AdMob, agar dapat 
mencurahkan seluruh tenaganya untuk membuat game yang bagus dengan 
pengalaman pengguna yang menyenangkan.

Rencana Park pun berjalan sesuai harapan; Bouncy Ball memperoleh basis 
pengguna yang luar biasa dan menjadi aplikasi nomor dua dalam daftar aplikasi 
gratis populer di Google Play Store. Dan, arus pendapatan yang dahsyat pun 
mengikuti. Kami meminta Park untuk berbagi kisah Bouncy Ball selengkapnya. 

Bouncy Ball, game pertama yang sukses dari Raon Games, adalah game teka-teki sederhana yang 
dimainkan pengguna dengan cara memakan bintang memakai bola pantul. 

Ramuan Penting untuk Sukses
Ulasan Pengguna Memainkan Peran Penting dalam Menyempurnakan 
Bouncy Ball
Berbekal keyakinan “Pengguna selalu benar”, Park membaca semua ulasan yang 
diterimanya untuk Bouncy Ball. Meskipun Park sering menerima ulasan yang 
menjemukan atau bahkan berisi kemarahan dari pengguna, dia tidak berkecil 
hati dan justru memusatkan pikirannya untuk memperbarui game berdasarkan 
masukan tersebut. Dengan mempertimbangkan semua saran dan keluhan 
pengguna, Park membuat perubahan besar pada aplikasinya. Beberapa minggu 
setelah perubahan ini, Park dikejutkan dengan mendapati peringkat Bouncy Ball 
naik di grafik. Seorang pengguna bahkan memberikan masukan yang menyatakan, 
“Saya merasa perusahaan ini membaca semua ulasan dari pengguna.”
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RAON GAMES MENARUH KEPERCAYAAN KEPADA 
ADMOB UNTUK MENANGANI MONETISASI 
APLIKASINYA, SEHINGGA DAPAT BERFOKUS 
PADA PEMBUATAN GAME YANG KEREN.

Sasaran
•  Membuat game seluler yang populer 

di skala global

•  Membangun bisnis aplikasi yang sukses

Pendekatan
•  Menanggapi saran pengguna dengan 

menambahkan penyempurnaan 
pada game

•  Menggunakan iklan spanduk dan 
pengantara BPK untuk memonetisasi 
game

Hasil
•  Unduhan Bouncy Ball melampaui 

angka 10 juta

•  Pengantara BPK menghasilkan 
peningkatan pendapatan 30%

SELAYANG PANDANG



Melakukan Pembaruan Secara Terus-menerus Membuat Pengguna Tidak 
Berpaling dari Bouncy Ball
Bahkan setelah unduhan Bouncy Ball melebihi angka 10 juta, Park memastikan 
bahwa dia senantiasa memperbarui aplikasi tersebut. “Menurut saya, bila tidak 
ada lagi konten baru, pengguna akan berpaling ke aplikasi lain,” kata Park. 
Park telah mengunggah 20 peta baru setiap dua minggu, dan kini, aplikasi 
tersebut memiliki lebih dari 900 peta. 

‘Map Store’ Membantu Pengguna sekaligus Bouncy Ball
Bouncy Ball memiliki fitur unik bernama Map Store, yang memungkinkan 
pengguna membuat peta sendiri dan membagikannya dengan pengguna lain di 
seluruh dunia. Fitur ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan pengguna dengan 
Bouncy Ball namun juga mengurangi tekanan bagi Park untuk terus menyediakan 
konten baru pada game tersebut. Saat ini, Map Store memiliki lebih dari lima 
juta peta buatan pengguna, yang tidak mungkin bisa dibuat oleh Raon Games 
sendirian. 

Raon Games mengoptimalkan pendapatan iklan dengan Iklan Pengantara 
BPK AdMob
Awalnya Raon Games ragu untuk menerapkan iklan pengantara, karena khawatir 
iklan ini bisa mengganggu pengalaman pengguna. Namun, setelah berkonsultasi 
dengan AdMob, Park berubah pikiran untuk menerapkan pengantara BPK melalui 
cara yang cerdas. Park menampilkan iklan pengantara hanya saat pengguna telah 
menyelesaikan sepuluh babak di game tersebut. Bahkan dengan penggunaan 
pengantara BPK secara terbatas pun, pendapatan Bouncy Ball meningkat 30%. 

Menatap Masa Depan
Sasaran utama Raon Games sekarang adalah ingin mendunia. Dengan pelaporan 
AdMob menurut wilayah, Park melihat basis pengguna Bouncy Ball meningkat 
dari seluruh dunia. Hal ini mendorong Park untuk mempersiapkan ekspansi 
global Raon Games. 

Park menjamin bahwa dia tidak akan berhenti memperbarui Bouncy Ball; 
bahkan berencana untuk melakukan perubahan besar lainnya pada aplikasi 
tersebut. Dia juga berencana untuk terus membuat aplikasi game yang akan 
memiliki sentuhan yang berbeda dari Raon Games.  
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