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Neurolog Mohan Noone membangun bisnis aplikasi 
ternama dari awal berkat dukungan AdMob

Dr. Mohan Noone, seorang dokter spesialis saraf, adalah orang 
yang ambisius dan penuh motivasi dengan segudang keahlian. 
Ia menaruh minat yang besar pada pemrograman saat masih di 
bangku sekolah. Bahkan setelah menjadi dokter, dorongan untuk 
menulis kode tidak pernah berhenti. Terinspirasi oleh pesatnya 
industri aplikasi dan aksesibilitas platform Android, ia selalu mencari 
ide-ide aplikasi. 

Pada tahun 2011, Noone menemukan layanan yang menyediakan 
informasi status kereta secara langsung. Sebagai seorang komuter, 
ia melihat nilai dalam layanan ini – dan sebagai pengembang, 
ia melihat peluang yang jauh lebih besar dalam menghadirkan 
informasi tersebut ke perangkat seluler. Ia membayangkan aplikasi 
yang akan memungkinkan orang di seluruh India untuk mengelola 
jadwal transportasi publik mereka. Dengan cetusan inspirasi 
tersebut, Noone memulai perjalanan aplikasinya dengan Google 
dan AdMob.

Menyulap ide menjadi realitas
Layanan status kereta Noone yang pertama menyediakan informasi 
yang berguna, namun belum dioptimalkan untuk seluler, jadi 
pemuatannya berjalan lambat dan tidak mudah untuk digunakan. 
Itulah saat ia memutuskan untuk mulai bekerja membuat aplikasi 
fungsional yang mudah diakses: Indian Train Status.

Untuk memulai, Noone membeli ponsel Android dan buku 
tentang cara pengembangan untuk Android. Aplikasinya siap 
digunakan setelah beberapa minggu melalui proses pembelajaran 
dan pembuatan. Sekarang, ia menghadapi tantangan baru 
– memperkenalkan aplikasinya ke pasar dan mendapatkan 
keuntungan dari hasil karyanya.

“Pengalaman ini telah mengubah hidup saya,” ujar Noone, “Berangkat dari 
hobi menulis aplikasi yang digunakan maksimal oleh beberapa teman, 
saya kini memiliki aplikasi yang digunakan oleh jutaan orang, setiap hari! 
Ini sulit dipercaya...Saya benar-benar berterima kasih atas kesempatan ini, 
dan ini adalah kisah yang sangat penting dalam hidup saya!”
- Mohan Noone

SASARAN
•	 Memperluas jangkauan untuk 

terhubung dengan pemirsa yang lebih 
besar dan mendorong unduhan

•	 Memberikan pengalaman monetisasi 
yang menarik dan positif

PENDEKATAN
•	 Menjadikan pengalaman 

pengguna sebagai prioritas utama, 
memfokuskan pada kemudahan 
penggunaan dengan membuat 
antarmuka tetap sederhana dan 
fungsional 

•	 Menerapkan iklan spanduk AdMob, 
iklan pengantara, dan iklan internal

HASIL
•	 Meningkatkan unduhan aplikasi 

hingga 5 juta lebih
•	 Meningkatkan pendapatan 10x 

lipat setelah mengoptimalkan 
penempatan iklan spanduk dan 
menaikkan pendapatan tiga kali lipat 
setelah menerapkan format iklan 
pengantara

•	 Mencapai posisi nomor satu di 
segmen Perjalanan & Lokal pada 
tahun 2015



Dikenal berkat Google Play
Noone memastikan aplikasinya memberikan layanan unik untuk membedakannya dengan aplikasi sejenis lainnya 
yang tersedia. Aplikasi miliknya memberikan informasi tentang status kereta di India secara langsung. Ia juga 
membuat pengalaman pengguna sebagai fokus utamanya, bertanya kepada dirinya sendiri apa yang dicarinya 
dalam aplikasi yang menawarkan jenis layanan ini. Satu komponen penting di sini adalah antarmuka yang sederhana, 
namun fungsional. Dengan berfokus pada kemudahan penggunaan, Noone membuat aplikasinya tetap kompak dan 
efisien, dengan ukuran hanya 390 kb.

Karena ia adalah penghobi dan pengembang independen, ia memiliki sumber daya terbatas untuk mengiklankan 
aplikasinya. Manfaat Google bagi pengembang seperti Noone adalah bahwa alatnya gratis dan platformnya terbuka 
dan dapat diakses. Noone mencantumkan Indian Train Status di Google Play Store, tempat ia dapat mempromosikan 
aplikasinya kepada pemirsa khusus yang jauh lebih besar. Hanya dalam 3 tahun, Indian Train Status telah 
berkembang dengan lebih dari 5 juta unduhan dan digunakan lebih dari 500 ribu kali setiap harinya.

“Google telah menciptakan ekonomi kolaboratif luar biasa ini yang memberikan 
begitu banyak peluang bagi siapa pun yang ingin menggunakan platform mereka – 
untuk menjangkau pemirsa global dengan ide-ide mereka sendiri,” ujarnya.

Memonetisasi untuk kesuksesan
Beberapa bulan setelah dirilis, Noone mulai mencari-cari cara untuk memperoleh 
pendapatan di aplikasi populernya. Noone memutuskan bahwa menerapkan 
berbagai format iklan AdMob akan menjadi solusi yang cocok. Pertama, 
ia mengintegrasikan iklan spanduk, namun tidak begitu sukses seperti yang 
diharapkannya. Setelah ia memindahkan lokasi iklan spanduk ke beranda, 
hasilnya melejit – pendapatannya meningkat 10X lipat.

Setelah itu, Noone menambahkan pengantara ke kombinasi tersebut. Hasilnya 
sangat mengesankan, pendapatannya naik tiga kali lipat dalam waktu singkat. 
Noone berpendapat bahwa pengguna tidak boleh dibanjiri dengan iklan, jadi ia 
memutuskan untuk tidak menampilkan pengantara di setiap sesi. Sebagai gantinya, 
ia secara acak memicu pemuatan, yang menurutnya lebih diterima secara luas dan 
dihargai oleh pengguna.

Naik ke posisi #1, berkat AdMob
Indian Train Status mengalami pertumbuhan yang mengesankan selama bertahun-tahun, berkat komitmen Noone 
terhadap pengalaman pengguna yang positif dan kemitraannya dengan AdMob. Indian Train Status pada akhirnya 
naik ke posisi nomor satu pada segmen Perjalanan & Lokal di Google Play pada tahun 2015.

Sekarang, Noone memiliki lebih dari lima aplikasi di Google Play Store, Noone menggunakan iklan internal AdMob 
untuk melakukan lintas promosi penawarannya dan telah merasakan kesuksesan yang berkelanjutan.
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TENTANG ADMOB
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 terpasang langsung pada AdMob, pengembang dapat mengukur 
kinerja aplikasi dan mengelompokkan pengguna untuk memonetisasi dengan cerdas.

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