
Menetap di Yordania, Ahmad Jarrar tumbuh bersama Google. Ia sudah lama terinspirasi 
oleh perusahaan ini dan misinya, bagaimana mereka membantu menghadirkan informasi 
kepada semua orang – di seluruh dunia. Bahkan pada usia belia 9 tahun, Jarrar sudah 
mengetahui keinginannya untuk bekerja bersama Google suatu hari nanti.

Sekarang sebagai pendiri dan CEO di perusahaan pengembangan miliknya sendiri, Megabit, 
Jarrar mengakui bahwa sebagian besar keberhasilannya adalah berkat Google dan 
produknya. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah.

Mewujudkan Mimpi, di Android
Sebagai seorang pembuat kode dan desainer berpengalaman dengan gelar sarjana di 
bidang teknologi, Jarrar awalnya bekerja untuk sebuah perusahaan sebagai pengembang 
program. Namun, ia pada akhirnya kehilangan minat pada pekerjaannya. Ia mendapati 
dirinya menghabiskan waktu luang mempelajari seluk beluk solusi seluler Google, 
terutama Android dan AdMob, berharap satu hari nanti bisa memenuhi impiannya untuk 
mengembangkan aplikasi sendiri yang menguntungkan bagi perusahaan miliknya. Jarrar 
memutuskan untuk mengikuti minatnya dan mulai mengembangkan sendiri aplikasi 
seluler. Dengan keyakinan kuat terhadap misi Google untuk mendukung pengembang 
program, Jarrar berhenti dari pekerjaannya dan mulai membuat aplikasi Android – 
mengandalkan Google untuk membantunya mewujudkan impiannya. 

Setelah meninggalkan pekerjaannya, ia menerima kritikan dari orang di sekitarnya – 
mereka meragukan aplikasinya akan berkembang menjadi bisnis menguntungkan yang 
dapat memberinya kehidupan yang nyaman. Namun, Jarrar tidak hanya percaya pada 
dirinya sendiri, ia juga menaruh kepercayaan pada Google.

Di tahap awal, Jarrar menyaksikan kesuksesan pada aplikasinya, namun belum cukup 
untuk menopang hidupnya. Meskipun demikian, ia tidak menyerah – pada tahun 
2014 ia mendirikan Megabit. Kegigihannya membuahkan hasil – Megabit kini menjadi 
perusahaan pengembangan yang sangat sukses di tingkat internasional dengan aplikasi 
mereka, Wallpapers for Chat, yang mencapai 4,2 juta unduhan hanya dalam waktu 
3 bulan. Mengembangkan aplikasi dan game seluler hanya untuk Android, perusahaan 
ini didirikan atas dasar inspirasi dan eksperimen – apa pun ide yang mereka impikan 
akan diubah menjadi kenyataan dan dibuat. Ia berkolaborasi dengan saudaranya, 
Amjad Jarrar, yang membantu di keseluruhan proses pengembangan – termasuk 
mendesain antarmuka pengguna untuk semua aplikasi. Jarrar mendapati bahwa Android 
memberikannya alat-alat yang diperlukan, dengan fitur seperti Google Cloud Messaging 
(GCM) dan Google App Engine, dan ia merasa yakin untuk menggunakan platform yang 
didukung oleh Google dalam proyeknya.

Menjangkau Pemirsa Global
Untuk mengamankan posisinya dalam industri aplikasi seluler, Megabit harus memperluas 
basis penggunanya. Megabit dihadapkan dengan tantangan untuk melakukan ekspansi 
ke kawasan lainnya di dunia, keluar dari basis asalnya di Yordania. Hanya mengandalkan  
alat-alat Google, Megabit mampu meraih kesuksesan global.

Megabit membangun bisnis aplikasi yang 
meraih mega kesuksesan bersama Google
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Tentang Megabit

• www.MegaBitApps.com

Sasaran

• Menjadi nama yang dikenal di seluruh 
dunia dalam industri aplikasi seluler

• Memperoleh pengguna dalam skala besar

• Melibatkan dan mempertahankan 
pengguna

Pendekatan

• Menggunakan Google Analytics untuk 
melacak pengguna aktif dan melakukan 
pengoptimalan untuk meningkatkan 
keterlibatan

• Hanya mengandalkan AdMob untuk 
monetisasi

• Mempromosikan aplikasi melalui 
Google Play

• Menggunakan Google Cloud Messaging 
untuk mengirimkan pemberitahuan push 
kepada pengguna dan membuat mereka 
terus kembali ke aplikasi Megabit

Hasil

• Memperoleh setengah juta pengguna 
baru aplikasi dalam satu bulan,  
4,2 juta dalam 3 bulan

• Memiliki 100% rasio pengisian dalam 
aplikasi sejak September 2013

• Pendapatan yang bertambah 5X lipat 
sejak Kuartal 3 2013

“Saya percaya bahwa aplikasi seluler adalah industri 
yang sangat besar. Menurut saya, kita harus 
memberikan aplikasi yang berkualitas kepada pengguna 
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka.”

Ahmad Jarrar, 
Pendiri dan CEO Megabit

SEKILAS
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yang bersangkutan.

Dengan bantuan alat terjemahan di Konsol Pengembang Google, Megabit mampu 
dengan cepat dan mudah melokalkan aplikasinya ke dalam lebih dari 14 bahasa. Kini, 
aplikasi Megabit digunakan di hampir seluruh negara di dunia.

Mengoptimalkan Aplikasi untuk Keterlibatan Pengguna

Setelah berhasil berekspansi ke seluruh dunia dan terhubung dengan basis pengguna 
yang luas, Megabit berfokus pada bagaimana melibatkan pengguna tersebut secara 
terus-menerus – dan mempertahankannya.

Pada tahun 2014, Jarrar menghadiri Konferensi Google Mobile Apps, tempat ia 
mempelajari berbagai fitur yang tersedia di Google Analytics untuk mendorong 
keterlibatan pengguna. Setelah berbicara langsung dengan tim, Jarrar memutuskan untuk 
mengetahui lebih lanjut dan mencobanya.

Megabit takjub dengan semua wawasan khusus seluler berharga yang mereka peroleh 
dengan menerapkan Google Analytics di aplikasinya. Berkat kemampuan untuk melihat 
total jumlah unduhan, jumlah pengguna yang menggunakan aplikasi pada saat tertentu, 
perilaku pengguna, alur layar, di mana pengguna memulai dalam aplikasi dan di mana 
mereka keluar, bersama dengan umpan langsung untuk statistik waktu-nyata tentang 
pengguna, Megabit dapat memahami dengan tepat dan lebih baik cara mengoptimalkan 
aplikasinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. 

Seiring semakin banyaknya waktu yang dihabiskan oleh orang-orang di aplikasi 
setiap harinya, Jarrar melihat peluang pengembangan tak terbatas untuk seluler dan 
memonetisasi aplikasi tersebut. “Saya percaya bahwa aplikasi seluler adalah industri yang 
sangat besar,” ujar Jarrar,”Menurut saya, kita harus memberikan aplikasi yang berkualitas 
kepada pengguna untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka.”

Menghasilkan uang di seluruh dunia dengan AdMob

Pada awalnya, Megabit menggunakan model premium untuk pendistribusian aplikasi – 
aplikasi yang harus dibayar oleh pengguna sebelum diunduh. Kesuksesan yang tidak 
signifikan membuat perusahaan beralih ke model gratis, dengan mengandalkan iklan yang 
ditampilkan dalam aplikasi. Megabit melihat hasil yang mengagumkan – mendapatkan 
setengah juta lebih pengguna setiap bulan, dengan 4 ribu pengguna aktif aplikasi per 
menit. Hanya mengandalkan AdMob untuk monetisasi, Megabit menggunakan gabungan 
dari pengantara teks, gambar, dan video. Dengan menggunakan AdMob, Megabit 
memiliki 100% rasio pengisian selama satu setengah tahun terakhir, sehingga membantu 
perusahaan meningkatkan pendapatannya sebesar 5X lipat.

Dengan pertumbuhan dan pendapatan yang meningkat ini, Jarrar sangat senang 
dengan kesuksesan yang dialaminya bersama AdMob, ia mengatakan, “Di Megabit, 
kami mengutamakan kualitas dan kami percaya bahwa Google AdMob akan membayar 
Anda kembali berdasarkan kualitas. Jika aplikasinya bagus, Anda akan mendapatkan 
pendapatan yang banyak. Apa yang Anda peroleh sekarang adalah jumlah minimum, 
selanjutnya hanya akan terus bertambah.”

Berkembang bersama Google

Ketika ditanya pendapatnya tentang perkembangan perusahaan dan apakah Megabit 
melihat kontribusi Google dalam kesuksesannya di masa mendatang, Jarrar mengatakan, 
“Saya tidak menganggap Google sebagai vendor yang hanya [memberikan saya berbagai 
alat]. Google adalah mitra, dengan banyak orang yang berupaya untuk memperbaiki 
penawarannya. Vendor lain hanya peduli untuk menghasilkan uang, namun dengan 
Google, selalu ada solusi baru dan mereka benar-benar peduli untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan orang-orang.”

AdMob adalah platform iklan seluler 
terkemuka yang dipercaya oleh lebih 
dari 650.000 aplikasi di seluruh dunia. 
Sejak tahun 2006, AdMob telah membantu 
pengembang membangun bisnis aplikasi 
yang berhasil dengan berbagai format 
iklan, mediasi iklan, dan rasio pengisian 
terbaik. Dengan Google Analytics yang 
diintegrasikan langsung pada AdMob, 
pengembang dapat mengukur kinerja 
aplikasi dan mengelompokkan pengguna 
untuk memonetisasi secara cerdas.

Untuk informasi selengkapnya, buka: 
http://www.google.com/admob

TENTANG ADMOB

Hanya mengandalkan 
AdMob untuk monetisasi, 
Megabit melihat hasil 
yang mengagumkan, 
mendapatkan setengah 
juta lebih pengguna setiap 
bulan, dengan 4 ribu 
pengguna aktif aplikasi per 
menit. Pada kenyataannya, 
dengan menggunakan 
AdMob, Megabit memiliki 
100% rasio pengisian 
selama satu setengah tahun 
terakhir, sehingga membantu 
perusahaan meningkatkan 
pendapatannya sebesar 
5X lipat.


