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Peluncuran App Store pada bulan Juli 2008 mendorong terciptanya app economy 
yang modern. Keputusan yang diambil pada saat itu, yakni agar setiap aplikasi 
dijalankan secara terpisah di perangkat, memiliki implikasi yang besar terhadap 
monetisasi — dan perkembangan industri aplikasi yang masih sangat muda saat itu.

Agar dapat mengukur kesuksesan kampanye instalasi, pemasar perlu mengukur 
tindakan yang dilakukan (melihat iklan) di sebuah aplikasi dan membandingkannya 
dengan tindakan lain — instalasi aplikasi lain.Pemasar dapat mengambil keputusan 
pemasaran yang efisien berkat kepastian dan pengulangan yang disediakan oleh 
data ini. Solusi yang diciptakan untuk isu pemisahan tersebut mendasari seluruh 
ekosistem data. Solusi pertama adalah Unique Device Identifier (UDID), yang banyak 
digunakan hingga tahun 2012, saat IDFA semakin banyak diadopsi.

Apple menyediakan ID khusus yang dapat diatur ulang untuk setiap perangkat, 
yang dapat diakses oleh semua aplikasi di telepon seluler tersebut. Pengguna 
dapat memilih untuk membatasi pengukuran iklan melalui menu pengaturan, tetapi 
sebagian besar pengguna tidak melakukan hal ini.Dengan ID tersebut, pemasar dapat 
menghitung jumlah klik dan membandingkannya dengan jumlah instalasi, karena ID 
tersebut akan dilibatkan dalam kedua tindakan ini — dan mitra pengukuran seluler 
dapat melakukan atribusi. 

Pengetahuan pengguna tentang industri seluler terus berkembang mengikuti 
perkembangan ekosistem seluler. Banyak pengguna (dan legislator) memiliki alasan 
untuk merasa khawatir tentang akses dan pengelolaan data mereka. Dari segi 
legislasi, peraturan seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa 
dan California Consumer Privacy Act (CCPA) kini mencakup peraturan baru tentang 
cara menghargai dan mengolah data. Industri aplikasi telah berevolusi dan terus 
berkembang melalui semua perubahan yang terjadi.

Di Worldwide Developers Conference 2020, Apple mengumumkan bahwa update iOS 
14, akses aplikasi ke IDFA akan membutuhkan persetujuan pengguna melalui pop up. 
Artinya, atribusi yang diandalkan oleh banyak aplikasi dan pemasar aplikasi untuk 
mengukur akuisisi pengguna, yang merupakan dasar bagi investasi yang pasti dan 
menguntungkan, tidak lagi terjamin. 

Bagaimana perusahaan-perusahaan akan terus berkembang di dunia pasca-iOS 
14?Kami akan mencoba untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang topik ini 
dan menyampaikan pendapat dan jawaban kami di halaman-halaman berikutnya.

Sejarah privasi aplikasi

Pendahuluan
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Apa filosofi Adjust — dan pendekatan kami untuk mencapai sebuah solusi?

Sejak Apple mengumumkan tentang perubahan privasi iOS 14 di bulan Juli 2020, 
Adjust telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan gangguan yang 
dialami oleh para klien dan mengembangkan solusi agar Anda dapat terus 
membuat keputusan berbasis data di dunia pasca-IDFA. Semua langkah-langkah 
ini berlandaskan pola pikir Adjust yang mengutamakan privasi dan panduan serta 
bertujuan untuk memastikan bahwa klien-klien kami siap untuk bertumbuh. 

Dengan filosofi ini, kami mengembangkan pendekatan yang beragam untuk 
memberdayakan Anda agar dapat terus menggunakan data dengan kepastian. 
In mencakup:

• Dukungan penuh bagi protokol AppTrackingTransparency (ATT).
• Model privasi atribusi in-house kami, yang mencakup Extended Privacy 

Measurement dan Atribusi Probabilistik, dirancang untuk menjembatani 
kesenjangan antara pendekatan deterministik dan pendekatan 
SKAdNetwork.

• Solusi SKAdNetwork Adjust yang komprehensif.

Bagian penting dari solusi ini adalah bahwa solusi SKAdNetwork kami disediakan 
secara gratis. Adjust adalah perusahaan yang berorientasi pada produk dan kami 
meyakini bahwa pengujian, penelitian dan inovasi merupakan kunci kesuksesan. 
Karena industri ini masih berada di tahap awal penggunaan SKAdNetwork, kami 
ingin memastikan bahwa klien-klien kami memiliki waktu untuk bereksperimen 
dengan kampanye mereka dan menemukan strategi SKAdNetwork terbaik — 
tanpa mengkhawatirkan biaya.
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AppTrackingTransparency Apple dapat digunakan untuk melakukan penargetan dan 
pengukuran iklan apabila pengguna memberikan persetujuan. Satu-satunya cara untuk 
meminimalkan gangguan di iOS 14 adalah dengan mendapatkan tingkat persetujuan 
pengguna yang tinggi untuk kerangka ATT Apple — sehingga pemasar dapat terus 
menerima atribusi deterministik serta melanjutkan segmentasi dan penargetan ulang. 

Dengan mendapatkan tingkat persetujuan pengguna yang tinggi, aplikasi akan unggul 
dari sisi penawaran dan permintaan. Walaupun kami menyediakan dukungan penuh bagi 
fitur-fitur baru iOS 14, kami merekomendasikan agar klien sebisa mungkin berfokus untuk 
memaksimalkan persetujuan: persentase persetujuan yang relatif rendah sekalipun akan 
menentukan keberhasilan Anda.

Oleh karena itu, kami telah melakukan penelitian yang komprehensif dan bekerja sama secara 
erat dengan para klien dari berbagai sektor, untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik 
terkait alur persetujuan pengguna. Sebagian besar pembelajaran ini dijelaskan dalam panduan 
tentang iklan seluler di iOS 14, atau blog post kami tentang hal-hal yang perlu dilakukan & 
dihindari dalam mendesain permintaan persetujuan. Pengiklan masih menghadapi berbagai 
tantangan-tantangan besar terkait ATT. 

“Dampak yang ditimbulkan oleh [iOS14] akan lebih dirasakan oleh 
kategori-kategori aplikasi tertentu, khususnya aplikasi yang sangat 
mengandalkan iklan untuk mendapatkan instalasi aplikasi dan melakukan 
pendekatan secara digital kepada pelanggan potensial; misalnya, retail, 
game, travel, otomotif, CPG, dsb. Brand yang menyediakan konten atau 
layanan gratis, didukung oleh iklan, termasuk yang menyediakan model 
subscription gratis dan berbayar, juga terkena dampak yang signifikan." 

"Mereka perlu mencari cara-cara baru untuk mendapatkan persetujuan 
pengguna dan memastikan bahwa mereka menjelaskan manfaat yang 
dapat diperoleh oleh pengguna dari berbagai jenis data yang diminta. 
Banyak pengguna sudah terbiasa menggunakan aplikasi favorit mereka 
secara gratis. Oleh karena itu, brand perlu berupaya mengedukasi pengguna 
bahwa pengumpulan data tidak hanya bertujuan untuk menayangkan iklan 
yang lebih relevan, melainkan juga berperan penting dalam memastikan 
bahwa aplikasi tersebut tetap bisa digunakan secara gratis."

Solusi iOS 14 Adjust

Konversi: dukungan penuh untuk AppTrackingTransparency (ATT)

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
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Deep-Linking

Deeplinking (tautan dalam) akan sangat dipengaruhi oleh iOS 14. Keunggulan utama dari tautan dalam 
adalah kemampuannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan iOS 14 menawarkan solusi yang 
paling jitu untuk melakukan hal tersebut. Jika pengiklan menjalankan kampanye, mereka biasanya tidak 
tahu apakah pengguna sudah menginstalasi aplikasi atau tidak, sehingga conditional deep linking akan 
dibutuhkan. Jika aplikasi tersebut tidak diinstalasi, deferred deep linking — di mana tautan dalam akan 
diluncurkan setelah aplikasi diinstalasi — menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan, tetapi akan 
membutuhkan persetujuan pengguna saat pertama kali membuka aplikasi. 

Deferred deep linking baru akan berfungsi setelah pengguna diatribusikan, karena pada tahap tersebut 
aplikasi yang baru diinstalasi akan mengetahui bahwa pengguna tersebut memerlukan tautan dalam. Karena 
persetujuan dibutuhkan untuk melakukan pencocokan berbasis IDFA, deferred deep linking akan bekerja 
dengan lebih baik melalui atribusi deterministik (pencocokan berdasarkan kesamaan seperti IDFA) — karena 
Anda dapat memastikan bahwa pengguna dapat mengakses tautan dalam ke halaman yang diinginkan 
dalam aplikasi.Hal ini dikarenakan atribusi deterministik memberikan kepastian absolut dalam pencocokan.

Tantangan-tantangan utama ATT

Atribusi Deterministik: Jika pengguna memberikan persetujuan untuk membagikan IDFA 
pada media yang menayangkan iklan Anda dan dalam aplikasi Anda setelah mengunduhnya, 
IDFA akan muncul dari keduanya dan kami dapat melakukan pencocokan secara deterministik 
asalkan Anda menjalankan click through (atau view) melalui tautan pelacakan Adjust.

Atribusi yang Tidak Akurat atau Atribusi Probabilistik: Kami dapat menggunakan beberapa 
informasi dasar perangkat untuk menebak iklan mana yang mendorong instalasi. Walaupun 
kurang akurat, data seperti ini akan menyediakan informasi yang memadai untuk menganalisis 
materi iklan dan membangun model untuk meningkatkan efisiensi belanja media. Karena 
metode ini tidak bersifat deterministik, dan tidak tetap, kami meyakini bahwa atribusi seperti 
ini akan diizinkan oleh ketentuan dan Anda memiliki pilihan untuk mengaktifkannya.
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Hadiah pengguna

Seperti halnya tautan dalam, hadiah pengguna hanya akan berfungsi saat aplikasi mengetahui 
sumber instalasi.Seperti yang dijelaskan di atas, aplikasi perlu menghubungkan instalasi 
tersebut dengan klik atau view tertentu, yang berisi kode untuk hadiah pengguna. Tanpa 
persetujuan tersebut, akan lebih sulit untuk melakukan pencocokan ini karena aplikasi tidak 
dapat secara otomatis mengetahui kode hadiah yang perlu digunakan. Dengan menggunakan 
Atribusi Probabilistik, kami masih dapat melakukan pencocokan, tetapi tingkat akurasinya akan 
kurang dari 100%.

Tanpa persetujuan tersebut, aplikasi yang ingin memberikan hadiah kepada pengguna 
perlu meminta pengguna memasukkan kode secara manual untuk memastikan pengguna 
mendapatkan hadiah yang diperuntukkan bagi mereka.

Atribusi

Berdasarkan pemahaman kami tentang panduan Apple saat ini, Adjust membutuhkan 
persetujuan ATT untuk melakukan atribusi. Tanpa persetujuan ini, akurasi Adjust dalam 
melakukan pencocokan akan lebih rendah.

Brand yang terus menggunakan metode fingerprinting menghadapi risiko dihapusnya aplikasi 
mereka dari App Store, karena itulah Adjust menawarkan Atribusi Probabilistik. Atribusi 
Probabilistik dioperasikan menggunakan data agregat, bukan menggunakan fingerprinting. 
Dengan cara ini, Adjust tetap mematuhi kebijakan Apple dan klien kami senantiasa terlindungi.

Persetujuan dari sisi periklanan — Facebook / Google / SANs

Pada saat artikel ini ditulis, semua jaringan atribusi mandiri — kecuali Google — akan 
meminta persetujuan pengguna melalui aplikasi mereka. Google saat ini mengindikasikan 
bahwa mereka tidak berencana untuk meminta persetujuan pengguna di dalam aplikasi 
mereka — yakni YouTube dan aplikasi pencarian 'Google'. Inventaris display ads mereka 
kemungkinan besar akan meminta persetujuan pengguna karena dijalankan menggunakan 
aplikasi pihak ketiga, yang kemungkinan besar akan meminta persetujuan.

Semua inventaris yang telah mendapatkan persetujuan dapat diklaim melalui attribution 
API, seperti yang dilakukan saat ini, untuk mendapatkan kinerja dan optimisasi kampanye 
yang optimal.
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Modul Privasi Atribusi adalah solusi teknis utama dari Adjust untuk menghadapi 
perubahan di iOS 14. Prinsip yang mendasari pengembangan model konversi adalah 
untuk menjadikan proses transisi ini semulus mungkin bagi para klien. Oleh karena itu, 
data pemodelan konversi Anda di Dashboard Adjust akan sangat mirip dengan apa 
yang biasanya Anda lihat. 

Extended Privacy Measurement adalah model Adjust yang melindungi data pengguna 
yang tidak memberikan persetujuan, yakni agar tidak dibagikan kepada pihak ketiga. 
Dengan demikian, Anda dapat mempertahankan standar privasi yang paling tinggi dalam 
semua kegiatan pengukuran dan analisis yang dilakukan. Dengan model privasi atribusi 
seperti ini, Anda sebagai pihak pertama dapat melihat atribusi yang diagregasi per 
channel di dashboard Adjust dan mendapatkan raw data callback untuk para pengguna.

Semua KPI kinerja dan data atribusi agregasi akan tetap ditampilkan pada dashboard Adjust 
dan layanan KPI kami. Fitur Kohort, Deliverables, Belanja Iklan, Fraud Prevention Suite, dan 
Adjust Automate akan berfungsi seperti biasa — memastikan bahwa data agregat Anda 
dapat tetap ditindaklanjuti.

Komputasi: Model Privasi Atribusi
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Kekuatan dan akurasi dari semua model yang digunakan untuk forecasting atau membuat proyeksi 
— di semua industri — akan ditentukan oleh data yang dimasukkan. Jika Anda hanya memasukkan 
beberapa data point agregat dan anonim ke dalam model, maka model Anda akan kurang akurat 
dibandingkan jika Anda memasukkan data tingkat pengguna yang sudah didefinisikan.

Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya strategi persetujuan yang kuat. Data deterministik 
Anda tidak hanya menyediakan informasi tingkat pengguna, data point seperti ini akan dimanfaatkan 
dalam solusi model kami untuk mendorong perhitungan kinerja pengguna yang tidak memberikan 
persetujuan.

Kami berfokus pada empat area penelitian utama untuk memaksimalkan model ini:
 

• Relative Channel Importance (RCI) - Secara umum, semakin banyak anggaran yang 
dialokasikan untuk iklan, semakin banyak instalasi yang akan diperoleh. Akan tetapi, 
channel manakah yang paling banyak mendorong kenaikan? RCI mengkaji variasi dalam 
data Anda untuk secara tidak langsung memetakan dampak dari setiap channel pemasaran 
terhadap metrik pendapatan bersih (seperti instalasi). Pendekatan ini dapat digunakan 
sekalipun kita tidak memiliki data atribusi.

• Ekstrapolasi - Mulai dari tingkat persetujuan pengguna sebesar 10%, kita dapat 
membandingkan data lintas jaringan dengan pangsa atribusi yang serupa, dan 
memperkirakan jumlah instalasi.

• Pengukuran prediktif - Dengan memanfaatkan nilai rata-rata algoritma pembelajaran 
mesin, kami dapat mencocokkan clickstream lintas jaringan sebuah instalasi tertentu 
dengan atribut perangkat.

• Kategori perilaku - Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari 
pola tindakan pengguna dari berbagai jaringan, kami dapat mengklasifikasikan instalasi 
yang tidak diatribusikan ke dalam beberapa kategori.

Seperti apa cara kerjanya?
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Dukungan Adjust bagi SKAdNetwork adalah pilar ketiga dari solusi iOS 14 
kami —ini mencakup dukungan penuh bagi fitur SKAdNetwork melalui  
alat visualisasi Data Canvas yang baru dan produk Adjust Automate yang 
sudah ada.

Apple memperkenalkan SKAdNetwork di tahun 2018, memelopori 
pendekatan pengukuran kampanye yang berbeda di mana data pada 
tingkat pengguna tidak tersedia. Untuk iOS 14, program SKAdNetwork telah 
dikembangkan dan diperluas seiring dengan upaya Apple untuk mengurangi 
dampak dari pembatasan akses pengembang ke IDFA.

SKAdNetwork menyediakan ruang bagi metrik downstream 6-bit, yakni 
angka antara 0 dan 63 (atau antara 000000 dan 111111 dalam bentuk biner), 
dengan timer awal selama 24 jam pertama.'Nilai konversi' dapat diisi dengan 
nilai tertentu dalam bentuk biner.Setiap kali nilai konversi diperbarui, akan 
ada kode enam bit baru di dalam aplikasi, yang akan menambahkan waktu 
sebanyak 24 jam. 

Setelah jendela nilai konversi ini sudah berlalu, timer 24 jam kedua untuk 
pelaksanaan atribusi akan mulai dijalankan. Dalam kurun waktu 24 jam 
tersebut, SKAdNetwork akan mengirimkan data atribusi secara acak. 
Random timer dimaksudkan untuk menyembunyikan waktu instalasi, 
sehingga event yang dijalankan tidak dapat dihubungkan dengan pengguna 
tertentu. Sistem SKAdNetwork membagikan data tersebut secara agregat 
dan data detail tidak dapat diakses di tingkat pengguna.

Mengumpulkan: SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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Saat ini, Adjust memiliki integrasi SKAdNetwork paling banyak di industri ini. Oleh karena 
itu, Anda dapat menjalankan kampanye tanpa gangguan, siapapun mitra Anda. Silakan 
lihat daftar terbaru di sini.

Mulai menjalankan 
kembali timer 24 jam

Unduh aplikasi baru

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

Event dijalankan saat timer masih berjalan

Tidak ada event yang dijalankan sebelum timer habis

updateConversionValue(...:)

Mulai menjalankan timer 24 jam

nilai konversi diperbarui

SKAdNetwork Payload

{

" version " : "2.2" ,

" ad-network-id " : "com.example" ,

" campaign-id " : 42,

" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"

" app-id " : 525463029 ,

" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/

AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,

" redownload " : true ,

" source-app-id " : 1234567891 ,

" fidelity-type " : 1,

" conversion-value " : 20

}

Jaringan Iklan

SKAdNetwork (lanjutan.)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Nilai konversi

Adjust akan mendukung dua pendekatan utama untuk nilai konversi: solusi standar 
berbasis event dan solusi tingkat lanjut berbasis nilai.

Solusi nilai konversi/solusi berbasis event standar

Dengan sistem nilai konversi standar Adjust, Anda dapat memetakan enam event menjadi nilai 
konversi.Setiap bit dalam nilai konversi akan dipetakan ke sebuah event. Jika bit yang relevan 
ditetapkan sebagai 1, event terjadi; jika ditetapkan sebagai 0, event tidak terjadi.

Pada contoh di bawah, pengguna mendaftarkan diri, melakukan pembelian dalam aplikasi, dan 
menyelesaikan tutorial. Bit yang berkaitan dengan setiap event akan di update setelah setiap 
tindakan yang diambil, serta akan menghasilkan nilai konversi yang melacak semua event.

“Tantangan bagi pemasar adalah memilih jumlah informasi minimum 
terkait pasca-instalasi yang dibutuhkan agar dapat menghitung LTV 
secara ideal dalam waktu kurang dari 24/48 jam. Sinyal optimisasi 
akan memiliki lebih sedikit data point dan akan ada penundaan — 
ini akan memaksa perubahan strategi optimisasi secara drastis 
dan mengandalkan pendekatan yang lebih kontekstual." 
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Solusi nilai konversi/solusi berbasis nilai lanjutan

Menghubungkan enam bit ke enam event seringkali sudah memadai, tetapi ini tidak memenuhi 
semua kebutuhan bisnis klien-klien kami. Misalnya, fitur penting bagi klien game mid-core/
hardcore adalah kemampuan mengukur pembelian dalam aplikasi berdasarkan kisaran 
jumlah. Klien-klien dalam kategori aplikasi ini ingin mengetahui berapa jumlah pengguna yang 
membelanjakan US$10-15 atau berapa jumlah pengguna yang melakukan 1-5 pembelian dalam 
aplikasi. Sebaliknya, klien game hiperkasual ingin menghitung jumlah pengguna yang melihat  
20-30 tayangan iklan atau menghasilkan pendapatan iklan sebesar US$1-2.

Untuk mendukung hal ini, kami menyediakan cara yang lebih fleksibel bagi klien untuk 
menetapkan nilai konversi: skema canggih yang juga mendukung kisaran jumlah atau nilai. 
Dengan metode ini, para pengiklan dapat mengkaji perilaku pengguna secara lebih detail. 
Mereka dapat menghitung jumlah sesi, event, pendapatan dari pembelian dalam aplikasi, atau 
pendapatan iklan (atau kombinasi antara berbagai elemen ini) dan menghubungkan berbagai 
kategori tersebut dengan nilai konversi.

Dengan skema ini, klien memiliki fleksibilitas penuh untuk menetapkan nilai sesuai preferensi:

• Single event mapping: Dengan fitur ini, klien dapat memetakan, misalnya, event 
menambahkan ke keranjang belanja dengan nilai konversi 6; nilai tersebut akan 
dilaporkan saat pengguna menambahkan sebuah item ke keranjang belanja. 

• Multiple events mapping: Klien dapat memetakan berbagai kombinasi event 
dengan berbagai nilai; Mis. Anda dapat memetakan ' menyelesaikan level satu' 
dan ‘pembelian dalam aplikasi' dengan nilai konversi 20.

• Single event ranges mapping: Menyediakan opsi untuk memetakan beragam event 
dengan berbagai nilai. Mis. Anda dapat memetakan membelanjakan US$10-15 dalam 
bentuk pembelian dalam aplikasi dengan nilai konversi 15; Anda dapat memetakan 
pengguna yang melakukan 1-5 pembelian dalam aplikasi dengan nilai konversi 25; 
Anda dapat memetakan pengguna yang melihat 20-30 tayangan iklan dengan nilai 
konversi 3.

• Multiple events range mapping: Anda juga dapat memetakan kombinasi kisaran; 
Mis. Anda dapat memetakan 'menambahkan ke keranjang belanja' dan 'melakukan 
pembelian dalam aplikasi senilai US$101-200 ’ dengan nilai konversi 63; atau 
memetakan ‘menyelesaikan level 1’ dan ‘'melakukan pembelian dalam aplikasi 
senilai US$21-50’ dengan nilai konversi 29.
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Nilai konversi akan diaktivasi saat semua ketentuan bagi nilai tersebut telah dipenuhi.Jika 
beberapa nilai konversi cocok dengan kondisi perangkat, maka nilai tertinggi dari skema 
tersebut akan lebih diutamakan.

Saat menyiapkan skema untuk menetapkan nilai bagi berbagai kategori atau tindakan, 
mohon diingat bahwa nilai konversi SKAdNetwork hanya dapat diperbarui saat aplikasi sedang 
digunakan. Oleh karena itu, mohon pastikan bahwa berbagai kombinasi tindakan tersebut akan 
dilakukan saat pengguna sedang secara aktif menggunakan aplikasi — jangan mengandalkan 
fitur-fitur yang mungkin tidak akan aktif jika pengguna keluar dari aplikasi sebelum fitur-fitur 
tersebut sudah aktif secara penuh.

Sama halnya seperti saat memetakan urutan kegiatan pengguna, mohon diingat bahwa 
nilai konversi hanya dapat direvisi menjadi angka yang lebih tinggi. Oleh karena itu, event 
'menambahkan ke keranjang belanja' sebaiknya tidak diberi nilai konversi 55 apabila event 
'menyelesaikan pembelian' memiliki nilai konversi 22.
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Praktik-praktik terbaik untuk iOS 14 
berdasarkan strategi monetisasi

Monetisasi iklan

Ratusan ribu publisher aplikasi melakukan monetisasi melalui iklan, bermitra dengan berbagai 
jaringan yang akan menampilkan iklan di dalam aplikasi mereka. Setiap kali suatu iklan dilihat 
oleh pengguna, publisher aplikasi akan mendapatkan sebagian dari pendapatan iklan.

Ada dua jenis iklan:
• Kontekstual
• Ditargetkan

Iklan kontekstual adalah iklan yang tidak ditargetkan, artinya mereka tidak menargetkan pengguna 
tertentu. Iklan seperti ini biasanya lebih murah daripada iklan yang ditargetkan karena bersifat 
kurang spesifik — dan memiliki peluang yang lebih kecil untuk menghasilkan konversi.

Iklan yang ditargetkan akan ditampilkan kepada pengguna tertentu yang ditargetkan berdasarkan 
IDFA mereka. Iklan yang ditargetkan lebih mahal daripada iklan kontekstual, dan biasanya memiliki 
tingkat konversi yang lebih tinggi, sehingga jenis iklan ini biasanya menjadi pilihan pertama di 
dalam ekosistem.

Di iOS 14, iklan yang ditargetkan tidak akan ditampilkan kepada pengguna yang tidak memberikan 
persetujuan. Alhasil, publisher akan mengalami penurunan pendapatan per iklan. Oleh karena itu, 
beberapa publisher mungkin akan memberikan peringatan bahwa jumlah iklan yang ditampilkan 
akan lebih banyak apabila pengguna tidak memberikan persetujuan — karena publisher perlu 
menyeimbangkan penurunan pendapatan dengan melakukan penambahan volume jika mereka 
tidak dapat mempertahankan tingkat kualitas.

“Pengembang yang mengandalkan iklan sebagai sumber pendapatan 
perlu berulang kali menjalankan dengan cepat strategi jangka pendek 
mereka agar dapat memperoleh tingkat persetujuan yang tinggi karena 
CPM dan pendapatan mereka akan dipertaruhkan sejak hari pertama 
diberlakukannya ATT."
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Terkait dengan set-up SKAdNetwork, ketentuan “pendapatan iklan” dalam 
solusi tingkat lanjut Adjust dapat digunakan oleh para pengembang untuk 
melacak jumlah tayangan iklan dan pendapatan iklan.

Dalam contoh di atas, nilai konversi '1' akan dilaporkan jika pengguna 
menghasilkan pendapatan sebesar $0,20-1,00 (atau dalam mata uang 
pelaporan setempat).

Dapat mengkonfigurasi hingga 63 Pendapatan Iklan atau Tayangan 
Iklan (Ad revenue or Ad impression buckets). Jendela konversi 24 jam 
direkomendasikan. Integrasi pendapatan iklan pada perangkat (seperti MAX, 
Mopub dan lain=lain) jauh lebih dapat diandalkan untuk manajemen nilai 
konversi dibandingkan dengan s2s next day solutions.

SKAdNetwork untuk monetisasi iklan

"pendapatan iklan": {

  "pendapatan _ min": 0,20,

  "pendapatan _ maks": 1,00

}
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Pembelian dalam aplikasi

Dari segi pendapatan aktual, iOS 14 seharusnya tidak terlalu berdampak terhadap total belanja 
dalam aplikasi yang dilakukan pengguna. Pembelian dalam aplikasi akan tetap mengacu pada harga 
yang sama; pengguna masih dapat membayar untuk mendapatkan item dalam aplikasi, seperti koin 
emas atau nyawa tambahan. Akan tetapi, tidak adanya atribusi deterministik bagi pengguna yang 
tidak memberikan persetujuan mungkin akan menyulitkan publisher aplikasi untuk menghitung 
pendapatan yang dihasilkan dari setiap kampanye. 

Tergantung pada tingkat akurasi yang dibutuhkan, Anda dapat melacak perilaku pembelian 
dalam aplikasi melalui SKAdNetwork yang ada dalam solusi standar atau solusi tingkat 
lanjut Adjust. 

Jika Anda ingin melacak maksimal enam event IAP, solusi standar dapat dengan mudah 
dihubungkan ke setiap event, sehingga Anda akan dapat melacak konversi tersebut.

Sama halnya dengan kasus di atas, jika Anda membutuhkan informasi yang lebih rinci, 
Anda dapat menggunakan ketentuan "pembelian" dalam solusi tingkat lanjut. Dengan 
ketentuan "pembelian", Anda dapat melacak total event pembelian dan jumlah pendapatan 
dari pembelian yang dilakukan oleh pengguna.

Dalam contoh di atas, nilai konversi akan diaktivasi jika pengguna melakukan paling tidak 
3 pembelian, berbelanja kurang dari $20 (atau dalam mata uang pelaporan setempat).

Purchase buckets dapat digunakan untuk menghitung total pendapatan IAP (atau jumlah 
pembelian), atau pendapatan kumulatif dari sebuah custom event. Purchase bucket dapat 
digabungkan dengan pemicu lainnya seperti event flags atau counters untuk melakukan 
pengukuran yang lebih kompleks.

SKAdNetwork untuk pembelian dalam aplikasi

"pembelian": {

  "jumlah _ min": 3,

  "pendapatan _ maks": 

20,0

}

Nilai Pemesanan Rata-Rata (AOV) yang dapat menghitung jumlah belanja 
pengguna dalam aplikasi menjadi KPI yang paling banyak digunakan oleh 
kategori aplikasi game, e-commerce, jasa pengantaran atau pemesanan 
travel. Jika Anda melakukan optimisasi AOV, kami menyarankan agar 
Anda menggunakan ketentuan "pembelian".
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Bagi aplikasi yang melakukan monetisasi melalui paket berlangganan, kesulitan yang akan 
dihadapi di iOS 14 adalah fitur untuk secara pasti memperpanjang timer SKAdNetwork 
melewati jangka waktu 24 jam. Timer dapat ditambah dengan menggunakan sebuah bit 
untuk memperpanjang jendela konversi — yakni dengan mengaktivasi pembaruan nilai 
konversi secara periodik untuk mendapatkan perpanjangan 24 jam — tetapi pengguna 
perlu log in setiap hari agar nilai konversi dapat dilaporkan saat aplikasi sedang digunakan. 

Oleh karena itu, aplikasi berlangganan mungkin sebaiknya memilih 'trial start' sebagai target 
optimisasi sinyal SKAdNetwork mereka, karena jaminan akan terjadinya hal ini dapat lebih 
dipastikan waktu aplikasi Anda sedang digunakan.

Dengan solusi SKAdNetwork standar dari Adjust, Anda dapat memetakan event konversi ke 
event berlangganan yang sudah dilacak dalam dashboard Adjust. 

Pelibatan pengguna menjadi salah satu metrik paling penting bagi aplikasi video-streaming 
atau kencan — oleh karena itu kami menyarankan agar klien menggunakan ketentuan "sesi" 
yang ada dalam solusi tingkat lanjut.

Dengan ketentuan "sesi, Anda dapat melacak jumlah sesi pengguna tersebut. Dalam contoh 
di bawah, nilai konversi "3" akan dilaporkan jika pengguna menjalankan 5-10 sesi.

Subscriptions

SKAdNetwork untuk subscriptions

• jumlah_min (default adalah 1) – Jumlah sesi yang 
dilacak harus lebih dari jumlah yang ditetapkan;

• jumlah_maks (default tanpa batas) – Jumlah 
sesi yang dilacak harus kurang dari jumlah yang 
ditetapkan;

"sesi": {

  "jumlah _ min": 5,

  "jumlah _ maks": 10

}
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Adjust sangat memahami bahwa parameter iOS 14 senantiasa berevolusi. Kami bekerja keras 
untuk memastikan bahwa kami tetap berhubungan erat dengan para mitra di industri — dan 
dengan para klien — agar Adjust tetap menjadi salah satu MMP pertama di industri yang 
mendapatkan informasi mengenai perubahan yang akan terjadi. Dengan pengalaman yang 
dimiliki Adjust, kami dapat dengan gesit mengakomodir parameter privasi tambahan.

Pendekatan Adjust, untuk memastikan bahwa kami terus menyediakan layanan bagi para klien 
di iOS 14, adalah dengan memberikan kemampuan kepada para pemasar agar dapat dengan 
percaya diri mengambil keputusan berbasis data. 

Filosofi ini berfokus untuk terus memberdayakan data tingkat pengguna yang sangat 
bermanfaat sembari memastikan privasi pengguna akhir. Dengan solusi Adjust, kami dapat 
terus menyediakan tingkat akurasi yang Anda butuhkan untuk mengambil keputusan bisnis 
yang cerdas dan memastikan pertumbuhan basis pengguna secara berkelanjutan. 

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang solusi Adjust untuk iOS 14 silakan 
hubungi Account Manager Adjust, yang dapat menawarkan masukan yang dipersonalisasi, 
atau dapatkan demo untuk melihat cara kerja solusi Adjust secara langsung. Anda juga dapat 
melihat-lihat iOS14 resource center kami untuk mendapatkan gambaran umum tentang semua 
panduan dan informasi tentang iOS 14 yang sudah kami siapkan.

Kesimpulan

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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TENTANG ADJUST
Adjust adalah platform analytics pemasaran aplikasi global yang berkomitmen 
untuk memastikan bahwa standar privasi dan kinerja yang paling tinggi dipenuhi. 
Solusi Adjust meliputi atribusi dan pengukuran, pencegahan penipuan, keamanan 
siber, serta alat otomatisasi. Misi Adjust adalah untuk membuat kegiatan 
pemasaran seluler menjadi lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih aman 
bagi 40.000 aplikasi yang bekerja sama dengan kami.

Butuh informasi lebih lanjut tentang cara kami membantu Anda? Contact us now 
to find out how we can fit your specific use case.

www.adjust.com adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com/id/
https://www.adjust.com/id/company/contact-us/
https://www.adjust.com/id/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom

