
Laporan Partner Benchmark Adjust Menunjukkan
bahwa App Economy Bertumbuh di Seluruh Dunia,

tetapi Faktor Pertumbuhan Bervariasi antar Negara

Laporan Partner Benchmark Interaktif Menyediakan Informasi Kinerja Jaringan, Pasar
dan Kategori Aplikasi bagi Pemasar Seluler Berorientasi Data

JAKARTA, 29 September 2021 — Platform analytics pemasaran seluler, Adjust,
mengumumkan hasil temuan laporan interaktif global, Partner Benchmark, yang
menunjukkan bahwa app economy terus berkembang di seluruh dunia, walaupun faktor
pendorong pertumbuhan bervariasi antar negara. Studi global ini menganalisis lebih dari 270
jaringan iklan dengan paid install sebesar 6 milyar dari 5000 lebih aplikasi di 250 negara dan
12 kategori aplikasi.

“Di tingkat global, kami mengamati bahwa pertumbuhan ekosistem aplikasi terus berlanjut,
aplikasi seluler diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 75% dari total belanja iklan
digital di tahun ini. Untuk memaksimalkan efektivitas, UA manager membutuhkan
praktik-praktik terbaik dan channel yang tepat untuk kawasan dan kategori aplikasi mereka,"
kata Andrey Kazakov, Chief Operating Officer Adjust. “Laporan Adjust, Partner Benchmark,
memberikan informasi di belakang layar, di tingkat global mengenai industri periklanan
seluler — seperti jaringan yang paling sering digunakan, cara membangun bauran channel
yang sempurna, dan di mana Anda dapat memperoleh pengguna berkualitas tinggi,
berdasarkan opsi yang paling efektif menurut perusahaan lainnya di kawasan dan kategori
aplikasi tertentu.”

1

http://www.adjust.com/id
https://insights.adjust.com/id/?utm_source=earned+media&utm_medium=press+release&utm_medium=id-partner-benchmarks-2021
https://www.adcolony.com/blog/2021/05/09/mobile-monday-digital-ad-spending-to-increase-by-20-in-2021-nearly-three-quarters-will-go-to-mobile/


Temuan kunci dari Laporan Partner Benchmark Adjust adalah:

● App economy global semakin bertumbuh, tetapi faktor pendorong pertumbuhan
bervariasi antar negara. Sebagai contoh, tingkat pertumbuhan di APAC masih
didorong oleh aplikasi game, tetapi di negara seperti Turki pertumbuhan masih
didorong oleh aplikasi non-game. Facebook, Google, AppLovin dan Unity
mendominasi di semua kategori aplikasi di Turki. Di APAC, Facebook dan Google Ads
menempati peringkat teratas dari segi belanja iklan di sebagian besar kategori aplikasi
dan negara, tetapi popularitas jaringan regional semakin meningkat.
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https://42matters.com/turkey-app-market-statistics
https://42matters.com/turkey-app-market-statistics


● Game masih menjadi kategori aplikasi yang paling didorong oleh akuisisi
pengguna, APAC memimpin dalam hal ini. Data global Adjust menunjukkan bahwa
aplikasi game memberikan kontribusi sebesar 50% dari total belanja iklan UA lintas
kategori aplikasi. Tingkat belanja perusahaan di APAC tergolong paling tinggi —
hingga mencapai 64% — diikuti oleh Amerika Utara (57%) dan EMEA (39%). AppLovin
dan IronSource unggul dalam kategori ini, tetapi Facebook, Google Ads, TikTok, Unity
dan Mintegral juga memiliki pangsa yang signifikan.
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● Asia Tenggara (SEA) memimpin pertumbuhan signifikan dalam kategori
m-commerce. Data Adjust menunjukkan bahwa jumlah instalasi e-commerce di SEA
telah meningkat sebesar 18% YoY di paruh pertama tahun 2021 — dengan pangsa
digital retail yang melampaui Tiongkok dan India. Walaupun Google dan Facebook
masih menjadi channel pemasaran yang paling mendominasi, jaringan seperti TikTok,
Affle, Naver, Inmobi, dan Appier semakin populer dan dapat menjadi pilihan yang
tepat untuk strategi pembelian Anda.
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https://www.marketing-interactive.com/sea-outpaces-china-and-india-in-digital-retail-share-adds-70m-online-users-during-covid


● Aplikasi pemesanan makanan terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan
luar biasa yang didorong oleh pandemi. Data Adjust menunjukkan bahwa
pertumbuhan aplikasi makanan dan minuman meningkat secara konsisten, bahkan di
negara-negara yang tidak lagi memberlakukan lockdown. Jumlah instalasi global di
tahun 2020 meningkat sebesar 19% YoY dan telah meningkat kembali sebesar 20% di
tahun 2021. Pertumbuhan jumlah sesi bahkan lebih luar biasa, dengan peningkatan
sebesar 34% di tahun 2021, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 71% di tahun
2020. Google Ads, Facebook dan Apple Search Ads menjadi jaringan utama yang
mendorong pertumbuhan ini — walaupun Snap dan TikTok juga berhasil menempati
peringkat lima teratas, diikuti oleh AppLovin, Headway dan Digital Turbine.

● Media sosial memiliki faktor pendorong pertumbuhan baru: video singkat.
Meningkatnya durasi waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk menonton video
singkat disertai dengan fitur format, yang telah berkembang menjadi pemain besar
dalam social commerce. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Google Ads,
TikTok, Snap, Apple Search Ads dan Facebook menempati peringkat teratas lintas
kategori aplikasi serta peringkat teratas dalam kategori media sosial di iOS dan
Android.

Dapatkan informasi detail tentang hasil temuan Laporan Partner Benchmark di sini.

###
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Metodologi
Laporan Partner Benchmark Adjust, yang didasarkan pada data dari paruh pertama tahun 
2021, menunjukkan analytics perusahaan untuk 272 jaringan dengan lebih dari 6 miliar 
instalasi berbayar dan 160 miliar sesi dari 5.460 aplikasi, sebuah tampilan komprehensif 
untuk semua pelanggan Adjust. Pelanggan Adjust berasal dari 246 negara, khususnya 
Amerika Utara, EMEA dan APAC. Temuan kunci kami menyoroti tren industri dan 
membandingkan laporan industri serta Laporan Tren Aplikasi Seluler 2021 Adjust.

Tentang Adjust

Adjust adalah platform analytics pemasaran seluler yang dipercaya oleh pemasar yang
berorientasi pada pertumbuhan di seluruh dunia. Adjust menyediakan solusi untuk mengukur
dan mengoptimalkan kampanye serta melindungi data pengguna. Adjust melengkapi ribuan
aplikasi dengan built-in intelligence dan otomatisasi, yang didukung oleh layanan pelanggan
yang responsif di seluruh dunia.

Pada tahun 2021, Adjust diakuisisi oleh AppLovin (Nasdaq: APP), platform pemasaran
terkemuka yang menyediakan berbagai solusi kuat, terintegrasi yang dapat digunakan oleh
pengembang aplikasi untuk meningkatkan aplikasi seluler mereka. Dapatkan informasi lebih
lanjut tentang Adjust di www.adjust.com/id.

Informasi kontak
Nina Karima
Priority Consultants
nina.karima@priorityconsultants.com
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