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Game Hiperkasual Mengalami Pertumbuhan Pesat Pada Q1 
2020: Laporan Terbaru Memetakan Perkembangan Genre Ini 

 
Temuan Adjust, melalui kerja sama dengan Unity Technologies, menjelaskan tentang model 

bisnis Game Hiperkasual yang unik, dengan pendapatan yang mayoritas bersumber dari iklan 
(95%) dan rasio klik-tayang sebesar 22%  

 
 
San Francisco / Berlin / Tokyo / Mexico City, 2 Juni, 2020 — Penduduk di seluruh dunia kini semakin 
banyak menghabiskan waktu untuk bermain game sembari berdiam di rumah, estimasi kami 
menunjukkan bahwa total belanja bagi 2,7 miliar pengguna untuk game seluler akan mencapai $77,2 
miliar di tahun 2020. Laporan terbaru dari platform pemasaran aplikasi global Adjust memetakan 
perkembangan genre aplikasi game yang siap memetik manfaat dari pertumbuhan ini - Game Hiperkasual. 
Genre game ini terdiri dari lightweight games yang membuat kecanduan serta dapat langsung dimainkan 
dan dimainkan berulang kali. Laporan ini menganalisis dataset kampanye iklan untuk berbagai Game 
Hiperkasual yang dibuat oleh Unity, platform untuk membuat konten 3D secara real-time  yang 
menyediakan inventaris iklan global dan jaringan premium. 
  
Laporan ini menemukan bahwa aplikasi Game Hiperkasual mengalami pertumbuhan yang luar biasa di 
kuartal pertama tahun 2020 karena penggunaan aplikasi dan jumlah unduhan memecahkan rekor. 
Laporan ini didasarkan pada Top 1000 dan semua aplikasi yang dilacak oleh sistem Adjust dan kampanye 
iklan Unity pada Q4 2019 - Q1 2020. 
 

 
 

https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/
https://www.adjust.com/id/resources/ebooks/hyper-casual-gaming-report-2020
https://www.adjust.com/id/
https://www.adjust.com/id/resources/ebooks/hyper-casual-gaming-report-2020
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Temuan Kunci:   
 

• Jumlah instalasi meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat di tingkat global, yakni lebih dari 
103% pada bulan Desember 2019 - Maret 2020. Peningkatan terbesar terjadi di Cina, dengan 
kenaikan sebesar 3,5x untuk periode yang sama. 

 
• Jumlah sesi juga mengalami peningkatan karena pengguna menghabiskan lebih banyak waktu 

untuk memainkan game yang telah diunduh.  
o Jumlah sesi meningkat sebesar 72% di tingkat global pada bulan Maret.  
o Cina memimpin dengan kenaikan jumlah sesi lebih dari 300% pada bulan Desember 2019 

- Maret 2020, diikuti oleh Korea yang mengalami kenaikan sebesar 152%.  
o Jumlah sesi naik sebesar 137% di Jepang dan 69% di Jerman.  
o Kenaikan jumlah sesi di AS (35%) dan Inggris (34%) cenderung lebih rendah. Sebagian 

besar pengguna Game Hiperkasual di AS sudah menjadi heavy gamers — berkontribusi 
sebesar 15% dari jumlah sesi di tingkat global berdasarkan rata-rata pada bulan Desember 
2019 - April 2020 —  sehingga kenaikan di kawasan ini tidak terlalu signifikan.  

 
• Biaya per Instalasi (CPI) di berbagai kawasan tergolong rendah. Secara umum, CPI menurun 

sebesar 35% pada akhir bulan Maret, tetapi biaya akuisisi pengguna di AS masih lebih dari dua kali 
lipat biaya akuisisi pengguna di EMEA ($0,19). Akan tetapi, pemasar juga memperoleh tingkat 
konversi paling tinggi (17%) di AS, negara dengan standar emas pengguna aplikasi Game 
Hiperkasual. Pada periode yang sama, biaya akuisisi pengguna di APAC menurun tajam menjadi 
sekitar $0,20. Di tingkat global, CPI jauh lebih rendah, dengan rata-rata sebesar $0,17 pada Q1 
2020. Hal ini mungkin diakibatkan oleh dampak dari CPI yang jauh lebih rendah di LATAM, 
khususnya negara-negara seperti Brasil dan Meksiko, dengan basis pengguna yang besar dan 
sangat tertarik dengan game seperti ini. 

 
Kombinasi game mechanics yang sederhana dan desain minimalis yang digunakan oleh Game Hiperkasual 
membuat pengguna lebih menerima dan semakin tertarik dengan iklan. Game Hiperkasual dapat 
membangun model bisnis yang unik untuk mobile gaming berkat penerimaan pengguna terhadap iklan, 
sehingga monetisasi iklan menjadi sumber pendapatan utama (95%) bagi genre ini.  
 
“Game Hiperkasual dengan cerdas menggabungkan pengalaman iklan terbaik dan mechanics yang paling 
menarik untuk menjangkau sebanyak mungkin pemain dari berbagai kategori. Genre ini telah mendesain 
ulang model tradisional yang berkaitan dengan akuisisi pengguna dan monetisasi iklan,” kata Paul H. 
Müller, co-founder dan CTO Adjust. “Ketertarikan pengguna terhadap game seperti ini tidak bertahan 
lama dan mereka senantiasa mencari aplikasi berikutnya, yang dibuat oleh perusahaan yang sama, untuk 
dimainkan — kondisi ini menimbulkan efek bola salju, karena pengguna beralih dan menambah basis 
pengguna perusahaan.”  
 
  

https://gameanalytics.com/blog/deconstrusting-state-hyper-casual-market-2020.html
https://venturebeat.com/2020/04/30/hypercasuals-have-permanently-changed-the-app-marketing-playbook-says-paul-muller-cto-at-adjust/
https://venturebeat.com/2020/04/30/hypercasuals-have-permanently-changed-the-app-marketing-playbook-says-paul-muller-cto-at-adjust/
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Oleh sebab itu, pembuat aplikasi Game Hiperkasual meningkatkan efektivitas iklan. Game Hiperkasual 
memiliki rata-rata rasio klik-tayang sebesar 22% dan tingkat instalasi yang mencapai 14%.  
 
“Game Hiperkasual semakin banyak diminati belakangan ini saat masyarakat berdiam di rumah karena 
pandemi COVID-19, kondisi ini menimbulkan persaingan yang ketat untuk menarik pengguna,” kata 
Agatha Hood, Head of Global Advertising Sales, Unity Technologies. “Dengan memahami metrik dan 
mechanics di balik game hiperkasual, pembuat aplikasi dapat secara efektif menyusun strategi akuisisi 
pengguna dan monetisasi mereka agar dapat mencapai kesuksesan, yang sesuai dengan realita baru yang 
kita hadapi saat ini. Laporan ini dan kerja sama kami dengan Adjust memberikan panduan bagi pembeli 
tentang cara memanfaatkan platform iklan Unity di saat yang sangat menguntungkan bagi game seluler.” 
 
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tren akuisisi pengguna, kinerja pasca-instalasi dan 
kriteria Game Hiperkasual yang sukses, unduh laporan kami di sini. – 
 

### 
 
Tentang Adjust 
Adjust adalah platform pemasaran aplikasi global. Lahir di tengah ekonomi seluler dan bertumbuh karena 
hasrat akan teknologi, perusahaan ini sekarang memiliki 16 kantor cabang di seluruh dunia.  
  
Platform Adjust mencakup pengukuran, pencegahan penipuan, keamanan siber dan pemasaran produk 
otomatisasi. Sebagai kesatuan, fitur-fitur tersebut akan membuat kegiatan pemasaran menjadi lebih 
sederhana, lebih cerdas, dan lebih aman bagi 35.000 aplikasi yang menggunakan Adjust. Perusahaan 
global terkemuka seperti Procter & Gamble, Rocket Internet dan Tencent Games telah menerapkan solusi 
Adjust untuk mengamankan anggaran dan meningkatkan hasil. 
 
 

https://www.adjust.com/id/resources/ebooks/hyper-casual-gaming-report-2020
https://www.adjust.com/id/

