
Gagal Kalahkan Android, 4 OS Ini Harus Gugur Sebelum Mendunia! 

Pernahkah kamu mendengar tentang sistem operasi Symbian? Sistem operasi yang dikembangkan oleh 

Nokia ini pernah menjadi sistem operasi yang disegani. Namun seiring dengan kandasnya Nokia sebagai 

raja di industri ponsel, sistem operasi itupun turut tenggelam dan tergeser oleh Android dan iOS. 

Symbian hanyalah salah satu sistem operasi mobile yang gugur mempertahankan eksistensinya. Selain 

sistem operasi tersebut, sebenarnya masih ada beberapa sistem operasi lain yang awalnya dipercaya 

akan menjadi pilihan alternatif pengguna smartphone namun gagal di tengah jalan. Inilah 4 sistem 

operasi alternatif Android yang harus gugur sebelum mendunia. 

1. Ubuntu Mobile 

Ubuntu adalah salah satu distro Linux yang cukup populer di kalangan para penggiat teknologi. Akan 

tetapi tak seperti versi dekstopnya, nasib Ubuntu mobile tampaknya tak sebaik itu. Meski menghadirkan 

fitur inovatif, sistem operasi yang satu ini tampaknya tak cukup sukses memikat perhatian dunia. Bahkan 

smartphone berbasis Ubuntu pertama juga kurang direspon positif oleh pengguna.  

Selain karena masalah stabilitas, ekosistem aplikasi yang ada juga masih kalah jauh jika dibandingkan 

Android ataupun iOS. Mungkin karena itulah kenapa banyak pengguna akhir yang enggan meminangnya. 

Meski demikian, proses pengembangan Ubuntu mobile ini masih berlangsung. 

2. Sailfish OS 

Sistem operasi yang dikembangkan oleh Jolla bersama dengan beberapa alumni Nokia ini menghadirkan 

tak sekedar interface dan user experience yang berbeda saja. Sistem operasi mobile ini juga memberi 

angin baru di tengah dominasi Android. Akan tetapi, hingga kini masih sedikit perangkat yang 

mengadopsi sistem operasi ini. Antusiasme pasar terhadap sistem operasi ini juga masih belum terlihat. 

Hingga kini pengembangan Sailfish OS sebenarnya masih berlangsung. Akan tetapi untuk sampai ke 

tahap produksi untuk pengguna akhir, tampaknya belum ada kepastian waktunya. 

3. Firefox OS 

Sistem operasi besutan Mozilla ini sepintas terlihat cukup identik dengan sistem operasi mobile pada 

umumnya, khususnya Android. Meski diperkenalkan pertama kali pada tahun 2012, smartphone berbasis 

Firefox OS baru diluncurkan pada Desember 2014 dengan harga yang relatif terjangkau. 

Akan tetapi harga terjangkau yang ditawarkan oleh smartphone berbasis Firefox OS ini tampaknya gagal 

memikat pengguna. Hingga akhirnya, secara resmi Mozilla menghentikan proses pengembangannya 

pada Mei 2016. 

4. Blackberry 10 OS 

Blackberry mungkin pernah berjaya sama halnya dengan Nokia. Sayangnya, dominasi Blackberry di 

industri ponsel pintar harus kandas saat iOS dan Android diluncurkan. Blackberry 10 OS yang sempat 

diharapkan mampu memangkas dominasi iOS dan Android juga tak mampu bertahan lama. Meski 

menawarkan user experience yang menarik dengan full gesture, hal tersebut tampaknya tak banyak 

membantu. 

Saat ini Blackberry memang masih belum menghentikan pengembangan Blackberry 10 OS sepenuhnya. 

Meski demikian, Blackberry tampaknya sudah tak banyak berharap dari sistem operasi besutannya itu. 

Hal ini terlihat dari smartphone baru besutan Blackberry yang justru mengadopsi sistem operasi Android. 

 

Link artikel: https://jalantikus.com/gadgets/os-yang-gugur-sebelum-mendunia/ 


