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“Kami tidak perlu mengkhawatirkan 
sama sekali tentang tayangan yang 
tidak terisi dan kami dapat meraih 
jumlah unduhan yang tinggi dengan 
cepat. AdMob mempermudah 
pertumbuhan dan monetisasi 
dengan cepat.” 
Toni Fingerroos, pendiri dan CEO, 
Fingersoft 
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FINGERSOFT MEMULAI BISNIS APLIKASINYA 
dengan Google AdMob. 

Tancap gas 
Ketika Toni Fingerroos, pendiri dan CEO Fingersoft, mulai mengembangkan 
‘Hill Climb Racing’, dia sedikit pun tidak menyangka bakal menciptakan aplikasi 
game seluler yang tidak hanya membuat kecanduan, namun juga menjadi 
fenomena. ‘Hill Climb Racing’ tiba-tiba menjadi sangat populer, meraih peringkat 
#1 di iPhone satu minggu setelah memuncaki daftar aplikasi di Google Play Store. 
Dia menyelesaikan versi Android aplikasi tersebut seorang diri, menghabiskan 
waktu 16 jam sehari dan menyelesaikan pembuatan game dalam waktu yang 
begitu singkat, yakni tiga bulan. Versi iOS aplikasi tersebut dibuat berdua saja. 

Di game ini, pengguna berperan sebagai Newton Bill, seorang pembalap tanjakan 
bukit muda yang ambisius. Dia akan memulai perjalanan yang membawanya 
ke tempat di mana mengendarai mobil terasa sangat berbeda. Pengguna 
menghadapi tantangan berbagai situasi mendaki bukit yang unik. Mereka bisa 
mendapatkan bonus dari trik-trik yang menantang dan mengumpulkan koin 
untuk meningkatkan versi mobil dan meraih jarak yang lebih tinggi. Para pemain 
dapat meningkatkan versi kendaraan, melaju sampai delapan babak atau level, 
dan mendengar raungan keras dengan penambahan mesin yang lebih canggih. 

Pengguna dapat melaju melalui seluruh babak lebih cepat dengan cara membeli 
koin. Dari pembelian koin inilah, Fingersoft menghasilkan 60% pendapatannya; 
namun demikian, melakukan pembelian dalam aplikasi tidak wajib. Semua konten 
dapat dibuka hanya dengan memainkan game. 40% pendapatan lainnya berasal 
dari iklan AdMob yang memperoleh pangsa tayangan terbesar. 

Dasar monetisasi: Google AdMob 
‘Hill Climb Racing’ bukanlah satu-satunya game atau nama aplikasi dari Fingersoft, 
sebuah perusahaan kecil asal Finlandia yang beranggotakan tiga orang yang 
menangani semuanya mulai dari pengembangan sampai administrasi. Aplikasi 
lainnya, yang dibuat pada tahun 2011 dan 2012, meliputi ‘Cartoon Camera’ 
dan ‘Night Vision Camera’. Seluruh aplikasi Fingersoft untuk perangkat seluler 
dimonetisasi melalui Google AdMob. Perusahaan ini sangat mengandalkan iklan 
internal AdMob – cara untuk mempromosikan silang semua properti Fingersoft 
dengan memproses iklan di seluruh aplikasi Fingersoft tanpa dikenai biaya. 

Berkat rasio pengisian iklan yang tinggi dan BPSe (biaya per seribu tayangan efektif) 
yang baik dari AdMob, Fingersoft mampu menginvestasikan kembali tenaga dan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan ‘Hill Climb Racing’. Sebagian 
besar pendapatan Fingersoft sebelum dikenalkannya ‘Hill Climb Racing’ dihasilkan 
melalui iklan Google AdMob yang diterapkan dalam aplikasi kamera sebelumnya. 

“Dengan kumpulan iklan yang besar, pengembang seperti kami tidak perlu 
mengkhawatirkan pengelolaan tayangan yang tidak terisi atau memikirkan tentang 
jaringan iklan mereka supaya mempertahankan kinerjanya seiring peningkatan 
yang mereka raih,” ujar Fingerroos. “Kecepatan di mana pengembang dapat meraih 
jumlah unduhan yang tinggi dan kenyataan bahwa pembaruan aplikasi dibutuhkan 
untuk solusi monetisasi yang terus berubah membuat skalabilitas jaringan iklan 
menjadi pertimbangan yang serius – dan bersama AdMob, tidak pernah ada 
masalah dengan skalabilitas.” 

www.fingersoft.net
http://www.fingersoft.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=id


SELAYANG PANDANG 

Apa yang telah mereka lakukan: 

• Memonetisasi melalui platform 
sederhana dengan jangkauan luas 

• Mengelola ulasan App Store 
• Menjadikan iklan sebagai pelengkap 

pengalaman bermain game 

• Menggunakan AdMob untuk 
meningkatkan unduhan melalui  
promosi silang dalam aplikasi 

Apa yang mereka capai: 

•  Memperoleh pendapatan melalui 
 pembelian dalam aplikasi 

• Mengumpulkan rasio pengisian  
hampir 100% dan BPSe yang  
bagus dengan AdMob 

• Rasio pengisian terus-menerus 
tinggi, bahkan saat permintaan iklan 
meningkat hampir 500% dalam 6 bulan 

• 52% pendapatan AdMob dari aplikasi 
Android berasal dari Eropa 
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Peningkatan yang cepat untuk sebuah aplikasi gratis 
Sejak diperkenalkan, ‘Hill Climb Racing’ telah mengakumulasikan 70 juta unduhan 
di Android dan iOS, dengan sekitar 21 juta berasal dari edisi iOS game tersebut. 
Dalam minggu pertama, game gratis ini mengakumulasikan 1,5 juta unduhan 
hanya di iOS. 

“Saya membuat aplikasi ini dalam waktu yang singkat. Saya merasa sedikit aneh 
ketika tiba-tiba berada di puncak daftar unduhan dan mendapatkan ulasan bagus. 
Seketika itu juga, pendapatan iklan dari AdMob mulai mengalir,” kata Fingerroos. 

AdMob meningkatkan pendapatan 
Berbicara tentang menghasilkan pendapatan untuk ‘Hill Climb Racing’, Fingersoft, 
sekali lagi, menempatkan AdMob di urutan teratas untuk terhubung dengan 
pengiklan yang ingin menjangkau pengguna di seluruh platform, termasuk 
Android dan iOS. Bagi Fingerroos, AdMob dianggap sebagai dasar monetisasi 
dan promosi aplikasi. 

Bagi Toni, AdMob masuk akal karena merupakan jaringan iklan terbesar untuk 
aplikasi seluler, dengan puluhan ribu pengiklan, dan telah menghasilkan 
pendapatan yang dapat diandalkan sebelumnya. 

Untuk ‘Hill Climb Racing’, tim Fingersoft mempertahankan strategi dan  
format AdMob yang sederhana: yaitu hanya menggunakan iklan spanduk  
dan menempatkannya di bagian bawah layar agar tidak terlalu menonjol.  
Jika mau, pemain dapat membeli koin dan menyembunyikan seluruh iklan. 

Perusahaan ini menggunakan jaringan iklan seluler lain selain AdMob 
untuk meningkatkan pendapatan bagi aplikasinya, namun AdMob tetap 
dipertimbangkan sebagai dasarnya. “AdMob memiliki rasio pengisian hampir 
100% dan BPSe yang bagus, sehingga AdMob benar-benar kami butuhkan 
untuk menghasilkan uang di aplikasi gratis kami,” ujar Fingerroos. “Kami tidak 
perlu mengkhawatirkan sama sekali tentang tayangan yang tidak terisi dan kami 
dapat meraih jumlah unduhan yang tinggi dengan cepat. AdMob mempermudah 
pertumbuhan dan monetisasi dengan cepat.” 

Pendapatan maksimal 
Agar pengguna selalu puas, Fingersoft selalu memantau komentar di saluran 
sosial serta di pasar aplikasi seperti Google Play. Fingerroos kemudian 
menyesuaikan kode untuk game berdasarkan hal itu. Pengguna juga dapat 
membagikan hasil yang diraih dari bermain game di jaringan media sosial, 
dan hal ini, selanjutnya, mendorong unduhan baru. 

Bagi ‘Hill Climb Racing’, kesuksesan bergantung pada melibatkan banyak pemain 
dan mengumpulkan nilai BPSe yang signifikan, dengan AdMob sebagai media 
periklanan yang sangat penting. Dengan penghasilan dari pembelian koin 
dan iklan, tim Fingersoft mampu mengembangkan aplikasi dan game baru. 
“AdMob adalah platform andal yang sangat mudah digunakan,” kata Fingerroos. 
“Penghasilan AdMob, yang merupakan hal penting, mulai mengalir seketika itu 
juga. Saya sungguh terkejut dan senang, terutama karena saat ini kami tidak 
memiliki anggaran pemasaran sepeser pun.” 


