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HTC Corp. di Tahun 2012 

HTC Corp, produsen handset terbesar kedua di Asia yang berbasis di Taiwan, sedang dalam 
goncangan. Pada Q3 2011, perusahaan itu telah mencatat enam kuartal rekor penjualan berturut-
turut, didorong oleh popularitas smartphone HTC yang berjalan pada Android, sistem operasional (OS)  
milik Google Inc. Dengan slogan, "Quitely Brilliant," HTC telah masuk dalam jajaran lima produsen 
smartphone terbaik di dunia dan menjadi salah satu merek top 100 dunia.1 Majalah Fast Company 
memilih HTC sebagai salah satu dari 50 perusahaan paling inovatif di tahun 2010, dan kemudian GSMA 
memberi gelar kepada HTC sebagai device manufacturer of the year dalam penghargaan mobile global 
pada tahun 2011.2 Ini semua adalah prestasi yang luar biasa untuk sebuah perusahaan yang masih 
relatif tidak dikenal di pertengahan 2000-an. 

Pada saat yang sama, perusahaan menghadapi tantangan yang menakutkan. HTC terbelit sengketa 
pelanggaran paten dengan Apple Inc., yang telah merugikan harga saham HTC (lihat Exhibit 1). Selain itu, 
dua pemasok OS utama HTC, Google dan Microsoft, telah bersekutu sendiri dengan para pesaing. Microsoft 
dan Nokia membentuk kemitraan strategis untuk menempatkan OS milik Microsoft pada smartphone Nokia 
sedangkan Google berencana membeli bisnis ponsel Motorola sebesar $ 12,5 miliar. Sementara itu, 
Samsung, yang lebih kecil dari HTC di smartphone pada tahun 2010, telah mengungguli yang lainnya, 
menjadi perusahaan smartphone terbesar di dunia pada Q3, 2011.3 Pertumbuhan smartphone dari tahun ke 
tahun adalah sekitar 61% pada 2011, lebih dari enam kali lebih cepat dibanding pasar ponsel secara 
keseluruhan.4 Namun pada Q1 2012 HTC mengumumkan penurunan pendapatan tahunan sebesar 35% 
yang memicu penurunan sebesar 70% dalam pendapatan operasional. Kesuksesan terus-menerus pada 
iPhone dan persaingan intens di kubu Android, terutama dari Samsung, menimbulkan korban. Akhirnya, 
Apple mengambil industri dengan badai iPad. Hampir setiap produsen smartphone melihat kebutuhan 
untuk memasuki pasar tablet, tapi sejauh ini, termasuk HTC - tidak ada yang telah membuat setiap 
kemajuan yang signifikan. 
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Bagi CEO HTC yang sangat kompetitif, Peter Chou, bertumbuh lebih lambat dari industri dan meliht 
kemajuan yang sedikit dalam tablet tidak dapat diterima. Chou mengatakan kepada tim manajemen 
utama bahwa pada tahun 2012, HTC perlu untuk berpindah ke tingkat berikutnya. Sebuah langkah 
penting dalam kebangkitan kembali HTC adalah pengumuman pada bulan Februari 2012 dari HTC One, 
sebuah lini smartphone andalan baru, yang mendapat reaksi awal yang sangat menguntungkan. Chou 
yakin bahwa produk baru yang sangat meningkatkan lini produk, akan membuat HTC kembali ke jalur. 
Namun, pertanyaan besar yang tersisa: bagaimana seharusnya HTC membedakan bahwa dirinya akan 
maju? Apa yang akan menjadi langkah strategi terbaik untuk HTC, menyusul penawaran Microsoft dan 
Google? Bagaimana seharusnya HTC Bersaing di tablet dan mengurangi perang kekayaan intelektual? 
Chou tahu bahwa keputusan-keputusan sulit terbentang di depan. 

Sejarah 

HTC didirikan pada Mei 1997 oleh HT Cho dan Cher Wang di kantor berjendela sedikit yang terletak 
di Taoyuan County, Taiwan. Cho, seorang insinyur yang berbicara lembut dengan reputasi yang kuat 
akan perhatiannya yang tajam terhadap detail dan kualitas, berasal dari Digital Equipment Corp (DEC), 
mantan pemimpin industri dalam minikomputer. Rekannya, Cher Wang, berasal dari keluarga Wang 
legendaris di Taiwan. Almarhum Yung-Chiang Wang, ayah Cher, menjadi salah satu pengusaha terkaya 
di Taiwan dengan mendirikan Formosa Plastics Group dan mengubahnya menjadi kerajaan bisnis 
besar. Cher Wang sendiri mulai menjalankan perusahaan sendiri, VIA Technologies, pada tahun 1984. 
Bahkan, majalah Forbes meletakkan dirinya di antara 20 wanita paling berpengaruh di dunia tahun 
2011.5 

Dari PDA hingga Perangkat Wireless 

Rencana bisnis awal HTC untuk memproduksi komputer notebook memiliki awal yang berbatu. 
Satu masalah mengarah ke yang lain, yang melibatkan biaya produksi yang tinggi, masalah teknis, dan 
kurangnya pengakuan merek. Kerugian cepat menggelembung, mendorong Wang meyakinkan Cho 
untuk berfokus pada handheld, perangkat komputer seperti device (perangkat). Wang pertama kali 
datang dengan ide tersebut di pertengahan 1990-an. Dia sedang menunggu kereta api di sebuah 
stasiun terpencil di Perancis. Lelah dan bosan menyeret seputar peralatan komputernya yang berat, 
dia mulai berfantasi tentang sebuah perangkat kecil yang bisa melakukan semuanya, mulai dari fungsi 
berbasis komputer hingga panggilan mobile. Dia menyatakan bahwa, "Sebagai seorang wanita, sangat 
penting untuk membawa barang-barang yang ringan. Semuanya harus dalam device."6 

Kebetulan, selama makan siang dengan seorang general manager di Microsoft, Wang menemukan 
bahwa  software raksasa telah mengembangkan Windows CE, sebuah platform baru yang bisa 
dijalankan pada perangkat PC yang lebih kecil. Namun, itu bergulat untuk mendapatkan penerimaan di 
pasar. Wang segera ditawarkan untuk mencoba dan membuat gadget portabel yang akan beroperasi 
pada Windows CE. Peter Chou, seorang insinyur berbakat yang juga telah bergabung HTC dari DEC, 
menciptakan sebuah tim kecil untuk melakukan pekerjaan ini. Setahun kemudian pada tahun 1998, tim 
Chou dengan bangga menciptakan PC Microsoft ukuran saku pertama di dunia. 

Sebuah terobosan besar kemudian datang pada tahun 2000 dengan iPAQ, PDA HTC yang 
direkayasa dan dirancang untuk Compaq Computer.7 Para profesional bisnis profesional mencintai  
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iPAQ, PDA pertama dengan layar warna yang berjalan pada platform CE dari Microsoft Windows. 
Keberhasilan perangkat tersebut memampukan HTC membukukan laba pertama pada tahun 2000 dan 
go public dua tahun kemudian di bursa saham Taiwan. 

Sementara PDA datang menghadirkan lebih dari 80% dari total pendapatan HTC, upaya 
pengembangan produk baru mulai bergeser ke arah pasar telekomunikasi seluler. Perusahaan 
kemudian mengejar kemitraan dengan pemasok chip seperti Qualcomm dan Texas Instruments. 
Sebuah kesempatan berharga untuk belajar tentang software datang melalui Handspring, yang direkrut 
HTC untuk membantu merancang dan membuat smartphone Treo yang populer. Selain itu, John Wang 
sebagai direktur pemasaran HTC, mencatat, "Microsoft benar-benar memainkan peran penting dalam 
membukakan HTC ke pintu tersebut dengan memecahkan hambatan."8 Dengan mantan CEO Microsoft 
Bill Gates memuji HTC sebagai pembuat hardware terbaik di dunia, Microsoft bekerja sama dengan 
HTC pada pengembangan produk baru, terutama setelah HTC membuat komitmen yang kuat untuk 
menggunakan platform Windows. Upaya bersama Microsoft dan HTC menghadirkan XDA, smartphone 
berbasis Windows pertama, pada tahun 2002. XDA dijual oleh O2, operator Eropa, dan terkenal akan 
handset yang dibuat khusus untuk jaringan operator. 

Kontrak Manufaktur Bisnis 

Kontrak bisnis kontrak manufaktur HTC di awal 2000-an sebagian besar dikategorikan menjadi dua 
utama segmen. Salah satunya adalah bisnis original design manufacturer (ODM) untuk perusahaan 
handset bermerek. Segmen lainnya adalah memproduksi ponsel untuk operator jaringan wireless. 
Sementara HTC melakukan keduanya, ia memusatkan sumber dayanya untuk mengambil pendekatan 
yang sangat disesuaikan dengan operator selular untuk mengatur HTC terpisah dari produsen kontrak 
lainnya. Sementara perusahaan seperti Nokia jarang menyesuaikan ponsel untuk operator, "Kami 
membantu mereka [operator wireless] membangun value proposition yang unik dan mengoptimalkan 
layanan mereka dengan memberi mereka ponsel yang pada dasarnya terasa seperti produk mereka 
sendiri," Chou menjelaskan.9 Misalnya, salah satu jaringan selular bisa meminta ponsel dengan casing 
kotak hitam dan keyboard yang besar, sementara operator yang berbeda bisa meminta ponsel yang 
sama dalam warna putih, dengan desain kontur dan keyboard tipis. Fungsi tertentu pada handset akan 
diubah juga, berdasarkan target pasar geografis dari operator. 

Operator (carrier)  merangkul HTC karena mereka pengertian mereka yang lebih atas portofolio 
produk mereka. "Rasa bersedia HTC untuk mendengarkan apa yang kita [operator] inginkan adalah 
seperti menghirup udara segar," kenang Richard Brennan, seorang mantan eksekutif Orange yang 
kemudian pindah ke HTC sebagai konsultan pemasaran. "Karena HTC condong pada bagian backward 
(hulu) untuk pengiriman, Anda ingin membuat hubungan Anda dengan HTC berjalan lancar dan 
membantu underdog ini menjadi sukses."10 Di balik semuanya itu, operator menginginkan ponsel yang 
akan menghasilkan tingkat churn yang rendah (jumlah pelanggan yang beralih ke jaringan lain) dan 
pendapatan tambahan melalui layanan data, seperti pesan teks. Layanan tersebut menghasilkan 
tambahan $ 5 pada pendapatan rata-rata per user untuk operator utama pada tahun 2005, membantu 
untuk mengimbangi penurunan keuntungan dari jasa dasar suara.11 
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Bisnis HTC meledak seiring dengan sebagian besar klien operator berekspansi untuk memasukkan 

British Telecom, Orange, dan Vodafone (lihat Exhibit 2a dan 2b). Di Amerika Serikat, HTC menjalin 

hubungan erat dengan T-Mobile, Sprint dan Verizon Wireless, yang menjadi mitra operator utama 

HTC. Keuntungan margin naik setinggi 20% dibandingkan dengan rata-rata industri sekitar 5% pada 

pertengahan 2000-an. Komitmen awal terhadap Windows telah terbayar dengan HTC mengirim lebih 

dari 70% smartphone Windows Mobile di dunia pada 2006. Akan tetapi, landscape industri ponsel 

mulai bergeser, mendorong perubahan dalam strategi bisnis secara keseluruhan HTC. 

CEO baru dan Jalan menuju Merek 

Jika Anda benar-benar ingin menangkap nilai inovasi, Anda harus memiliki identitas merek. 

- Peter Chou12 

Pada tahun 2006, HTC menemukan dirinya pada saat yang kritis. Para pesaing dari Taiwan lainnya 

dengan cepat mengejar di pasar ODM. Palm dan HP, dua pelanggan non-operator terbesar HTC, secara 

aktif mulai mencari mitra berbeda yang bisa membuat produk mereka lebih sedikit. Tapi kekuatan 

pasar tidak hanya angin yang mendorong perubahan di perusahaan. Peter Chou mengambil alih 

kemudi CEO dari HT Cho. Chou adalah seorang yang ambisius, general manager energik yang telah 

dipersiapkan untuk menjadi CEO berikutnya oleh Cho dan Wang. Mereka bahkan mengirimnya ke 

Harvard Business School untuk Advanced Management Program di tahun 2006. Chou terobsesi dengan 

gadget elektronik, mengklaim bahwa "[Saya] bisa terus-menerus dalam satu minggu tanpa tidur 

bermain-main dengan gadget ini."13 Dijuluki "Mr Sempurna,"  Chou bersemangat akan hal yang detail. 

Para engineer akan memasuki kantornya dengan keraguan, ketika mengetahui bahwa bos mereka 

akan memilih setiap desain cacat kapanpun dalam hitungan detik jika handset gagal memenuhi 

standar Chou yang tinggi. 

Dengan semangat tanpa henti untuk inovasi, Chou menetaskan budaya seperti Silicon Valey dalam 

HTC. Para engineer didorong untuk saling bertanya secara terbuka dan berkolaborasi satu sama lain, 

melepaskan diri dari struktur riset yang lebih birokrasi dan hirarkis. Seperti yang diperhatikan oleh 

salah satu pengamat dekat, "Bagi produsen Asia, hal ini benar-benar asing."14 CEO yang baru juga 

bangga dalam menjalankan organisasi yang gesit cepat. Andy Rubin, wakil presiden senior mobile dari 

Google, teringat keluhan bahwa model handset baru membutuhkan keyboard fisik yang lebih baik 

untuk mengetik. Lima hari kemudian, Chou menyerahkan kepada Rubin sebuah model yang 

dimodifikasi dengan backlight baru dan alur antara tombol. "Saya hanya tidak bisa percaya," kata 

Rubin. "Kecepatan di mana ia bisa bergerak-saya tidak pernah mengalaminya di tempat lain."15 
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Mungkin yang lebih penting, Chou mempersiapkan sebuah inisiatif baru yang berani bagi HTC - 

yaitu memberi merek dan menjual handset di bawah nama perusahaan sendiri. Chou percaya bahwa 

"tanpa semacam merek, bisnis kami, pertumbuhan internasional akan dibatasi."16 Ketua Cher Wang 

sepakat bahwa merek HTC akan membantu untuk membedakannya dari para pesaing dan 

mendapatkan kontrol yang lebih besar atas masa depan perusahaan. Beberapa direksi di papan tidak 

setuju. Mereka khawatir bahwa operator bisa melihat HTC sebagai pesaing, menciptakan konflik 

kepentingan antara penjualan merek HTC sendiri dan ponsel yang disesuaikan untuk operator. 

Pemasaran adalah masalah utamanya, karena HTC tidak memiliki skala dan anggaran untuk 

meluncurkan publikasi kilat di seluruh dunia yang agresif seperti yang telah dilakukan Samsung dan LG 

untuk mendapatkan pengakuan merek yang lebih besar. Manajer lain berpendapat bahwa risiko 

tersebut terlalu besar, mengingat bahwa HTC telah berkembang ketika beroperasi secara diam-diam di 

belakang layar sebagai merek yang tidak dikenal. 

Namun Chou dan Wang bertekad untuk mendorong maju dan meyakinkan dewan HTC untuk 

mengambil kesempatan. Strategi merek resmi HTC menggebrak tahun 2007 dengan ponsel merek HTC 

tersedia untuk dijual di Eropa dan Asia. Melalui akuisisi Dopod sebesar $ 15 juta, nama merek yang 

terkenal di Taiwan dengan kehadiran yang kuat di Asia, HTC juga mulai menjual produk bermerek di 

Cina. Rata-rata siklus hidup produk tetap menjadi sekitar tiga kuarter, lebih pendek dibandingkan 

pesaing lainnya, karena HTC menawarkan berbagai model handset untuk mengukur preferensi 

konsumen dan reaksi pasar. 

Inovasi Produk 

Ketika HTC menggenjot pengeluaran pemasarannya, Chou dan Wang percaya bahwa kunci untuk 

menciptakan merek yang kuat adalah dengan menghasilkan smartphone mutakhir. Desainer produk 

baru direkrut dan pusat penelitian internal yang disebut "Magic Labs" didirikan untuk mendorong 

inovasi, terutama dalam software dan desain produk. Bahkan, Magic Labs telah datang dengan 

teknologi baru yang menarik – Penghubung layar sentuh. Sebuah smartphone yang menampilkan 

inovasi ini, HTC Touch, ditargetkan untuk diluncurkan pada pertengahan 2007. 

Kemudian hal yang tidak terpikirkan terjadi. Pada Januari 2007, Apple meluncurkan iPhone yang 

dilengkapi dengan teknologi layar sentuh sendiri. CMO Wang melihat pengumuman di kantornya dan 

rahangnya turun. Hal berikutnya yang dia tahu, Chou berlari penuh semangat ke laboratorium. CEO 

bersikeras, ini adalah kesempatan besar. Dia melihat bahwa Apple menciptakan legitimasi untuk 

tampilan visual dan semua fitur yang berhubungan dengan teknologi layar sentuh, ini membuka pintu 

bagi HTC. 
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HTC bergegas untuk mengirim HTC Touch pertama tiga minggu sebelum iPhone dirilis pada bulan 

Juni. Operator melihat Touch sebagai kesempatan untuk menawarkan alternatif iPhone, karena hanya 

AT&T yang memiliki hak eksklusif untuk iPhone dalam model HTC AS berikutnya, Touch Diamond, 

memberikan pengalaman internet mobile yang lebih solid dengan kecepatan pemrosesan lebih cepat 

dan hubungan 3D yang menarik . Produk ini dengan cepat muncul sebagai "pahlawan" produk HTC 

tahun 2008. Tanggapan positif dari pasar ponsel seri Touch memberi rasa percaya diri kepada HTC 

untuk benar-benar keluar dari bisnis kontrak manufaktur tradisional dan terus mengejar strategi 

merek sendiri. 

Menjangkau Google 

Di tengah pujian untuk Touch Diamond, review produk pasti membahas kekurangan dari platform 

Windows Mobile. Seperti yang dicatat pada ulasan Wall Street Journal, "Di samping [Diamond 

tersebut] software 3D TouchFLO yang tampan dan ikon animasi ... perangkat ini gagal untuk 

menyamarkan hubungan frustasi dari Windows Mobile."17 HTC merenungkan pilihan yang 

memungkinkan untuk strategi OS, yang membawa perusahaan untuk bekerja sama dengan cepat 

bersama Google untuk membuat handset pertama di dunia untuk bisa berjalan di Android. Konsep di 

balik Android sangat menarik - gratis, platform dengan source terbuka dengan potensi untuk berjalan 

pada jaringan wireless. Ketika itu berdiri, lisensi pembayaran kepada Microsoft merupakan kategori 

biaya terbesar kedua bagi HTC. 

Dari sudut pandang Google, Rubin mengatakan bahwa HTC menarik karena "Biasanya tidak banyak 

orang di posisi atas yang mendorong inovasi dari atas ke bawah untuk perusahaan," kata Rubin. "Tapi 

saya melihat hal itu di Peter." Handset Android pertama, yang dikenal sebagai G1, diluncurkan pada 

Oktober 2008. Itu terjual lebih dari satu juta unit dalam penjualan kuartal pertama di dua negara 

sebagai Android datang untuk merevolusi industri perangkat mobile. 

Industri Mobile Device 

Perangkat mobile telah mengalami ledakan pertumbuhan selama dekade sebelumnya, berkat 

inovasi teknologi, persaingan yang meningkat, cakupan layanan yang lebih luas, dan harga yang lebih 

rendah. Sementara ponsel mewakili produk perangkat mobile yang paling populer, kategori tersebut 

telah diperluas ke daerah yang berbeda juga, termasuk media player, e-readers, dan tablet. 
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Dalam kategori ponsel, ponsel dasar - tanpa kerangka, handset murah - dianggap sebagai kategori 

besar pertama yang dikomersialisasikan oleh konsumen. Hal ini masih populer di negara-negara 

berkembang untuk membuat komunikasi mudah diakses dan terjangkau. Di negara-negara yang lebih 

maju, industri berkembang untuk memiliki ponsel di akhir 1990-an. Fitur ponsel datang dalam desain 

produk yang lebih menarik dan fitur user-friendly terpadu seperti slide out keyboard untuk texting 

yang mudah. Harga ponsel medium juga sarat dengan fungsi multimedia populer, seperti kamera 

digital dan pemutar musik. Siklus hidup produk pendek yaitu enam sampai sembilan bulan - karena 

konsumen melihat ponsel sebagai aksesori fashion, dan bahkan sebagai pernyataan gaya hidup. 

Seorang pengamat pasar menggambarkannya sebagai "sup du jour: Hari ini salah satu merek hot 

(menarik), dan besok itu sudah ditinggalkan."18 

Di Amerika Serikat, dua operator besar - Verizon Wireless dan AT&T – sama-sama memiliki 66% 

dari pasar $ 160 milyar pada Q1, 2011.19 Ketika banyak operator di seluruh dunia akan menjual kartu 

SIM kepada konsumen yang dapat digunakan dalam setiap ponsel yang kompatibel, jaringan wireless 

AS "dikunci", pada dasarnya, seorang pelanggan Verizon hanya bisa menggunakan telepon yang 

disetujui oleh Verizon di jaringan Verizon. Pemain tambahan juga memainkan peran yang besar, 

menjatuhkan harga konsumen sebanyak setengah untuk sebuah produk "pahlawan". Para operator 

biasanya memukul kembali subsidi rencana layanan, seperti mengikat konsumen untuk kontrak dua 

tahun dengan adanya biaya terminasi dini. 

Sebaliknya, sekitar setengah dari pasar Eropa "tidak dikunci"; ponsel dapat digunakan pada 

beberapa jaringan operator. Konsumen cenderung lebih setia kepada pembuat handset, sementara 

operator berkompetisi pada paket harga menelepon dan layanan. Subsidi tidak menonjol seperti pada 

rencana pembayaran prabayar AS, yang juga dikenal sebagai "pay as you go," yang sangat populer di 

luar AS, biasanya menawarkan rencana berbiaya rendah tanpa masa kontrak minimum yang menarik 

bagi demografis yang lebih muda. 

Smartphone 

Ketika kejenuhan pasar dan perang harga telah menyebabkan margin keuntungan yang lebih 

rendah di seluruh industri, smartphone menjadi segmen yang tumbuh paling menguntungkan dan 

tercepat dalam industri perangkat mobile. Smartphone melepas sekitar tahun 2008 sebagai perangkat 

yang meraih keuntungan penuh dari akses internet mobile kecepatan tinggi, download data wireless 

yang lebih cepat, dan konektivitas konstan yang ditawarkan oleh jaringan 3G dan 4G. Alat produktivitas 

yang lebih baik, seperti "push" e-mail yang mengirimkan email secara real-time, akses data mobile 

yang terintegrasi dan informasi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari pengguna 

smartphone. Handset telah dimodifikasi dengan layar tampilan yang lebih besar dan kualitas layar yang 

lebih tinggi untuk mendukung fungsi berbasis web. Fitur tersebut mulai menarik konsumen ritel untuk 

smartphone juga, memperluas lingkup pembeli potensial dari fokus awal pasar yaitu klien korporasi. 
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Di seluruh dunia, permintaan diantisipasi melebihi satu miliar unit dan mewakili setengah dari 

seluruh pasar ponsel pada tahun 2015.20 (lihat Exhibit 3). Di Amerika Serikat, penggunaan smartphone 

bertumbuh lebih cepat dibandingkan di daerah lain di dunia dengan 40% dari seluruh pengguna ponsel 

memiliki smartphone pada Juli 2011.21 Carrier, yang biasanya memberikan subsidi yang berkisar $70 

hingga $150 di tahun 2008 , telah membantu untuk memotivasi pelanggan untuk membeli smartphone 

pertama mereka dengan menawarkan subsidi yang lebih banyak.22 Mereka juga memilih 'perangkat 

utama' untuk mensubsidi pada akhir yang lebih tinggi (sekitar $ 250) dan menyalurkan pemasaran dan 

usaha penjualan handset sebagai bagian dari strategi bisnis "operator push" mereka. Smartphone 

lainnya, terutama di kisaran tingkat menengah, berjuang untuk apa pun yang tersisa dari anggaran dan 

perhatian subsidi operator. 

Salah satu fitur utama yang membedakan smartphone selain dari suatu fitur ponsel adalah 

platform. Baik proprietary (kepemilikan) maupun open-source (terbuka), platform tersebut 

memungkinkan pengembang perangkat lunak pihak ketiga untuk menciptakan berbagai aplikasi, 

apakah itu untuk hiburan atau bisnis produktivitas ataupun musik. Fitur ponsel, di sisi lain, datang 

dengan platform proprietary yang biasanya tetap dan tidak dapat ditingkatkan. Smartphone juga 

menyediakan WiFi, yang memungkinkan streaming video atau browsing Web. 

Pasar smartphone sebagian besar ditentukan oleh dua pendekatan bisnis (lihat Exhibit 4). 

Berdasarkan model vertikal, perusahaan diberikan kontrol atas perangkat keras dan perangkat lunak. 

Pendekatan ini diambil dalam berbagai tingkat oleh Apple dan RIM. Model horisontal, yang diadopsi 

oleh beberapa produsen handset (HTC dan Motorola Mobility) lebih mirip dengan pasar PC, 

perusahaan berbeda yang memiliki spesialisasi pada tiap tingkatan rantai nilai. Kompetisi intens pada 

setiap tingkat, dan para pemain harus berurusan dengan beberapa lisensi yang biasanya dilindungi 

oleh hak kekayaan intelektual. Beberapa perusahaan, seperti Nokia, telah berjalan di antara kedua 

pendekatan pada berbagai tahap. Sementara itu, semua perusahaan yang terlibat menciptakan 

platform layanan mereka sendiri. 

Sistem Operasi Smartphone dan Ekosistemnya 

Pada tahun 2012, sebagian besar smartphone dikaitkan dengan dua platform dominan: Google 

Android dan iOS Apple (lihat Exhibit 5), dimana keduanya memperoleh pangsa pasar yang signifikan 

atas biaya Windows Phone, RIM Blackberry, dan Symbian. 

iOS Apple  Dengan diperkenalkannya iPhone pada tahun 2007, Apple merevolusi cara 

orang menggunakan perangkat mobile. Para pesaing smartphone pesaing yang diukur dengan 

bagaimana fungsi mereka dan kemudahan penggunaan diukur terhadap iPhone, yang menjadi 

patokan bagi industri. iOS iPhone adalah suatu platform proprietary berbasis pada teknologi layar 

sentuh. Pada Q3 2011, iOS memiliki 15% dari pasar smartphone OS di seluruh dunia (lihat Exhibit 5). 
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Penjualan tumbuh di pasar negara berkembang, didorong oleh pemotongan harga iPhone pada 

model sebelumnya.  Pertumbuhan iOS telah juga sangat diuntungkan dari keputusan Apple untuk 

beralih dari pengaturan carrier yang eksklusif menjadi multiple di sebagian besar negara. Carrier juga 

bersemangat untuk menawarkan iPhone. Sprint, misalnya, setuju untuk membayar Apple sebesar $ 

15,5 milyar selama empat tahun untuk iPhone, CEO Sprint Dan Hesse mencatat bahwa kesepakatan 

itu ". ... berharga setiap sennya."23 Di AS, operator menawarkan subsidi iPhone 4S (16GB) sebesar $ 

199 untuk kontrak dua tahun, sebuah model iPhone “un-locked”, non-subsidi bisa menghabiskan 

biaya sebesar $ 649. 

IPhone dikenal akan penawaran perluasan konten dan ekosistemnya, termasuk musik, 

dokumen, ebooks, dan foto. Secara khusus, Apple App Store adalah changer game utama untuk 

menyatukan pasar yang tidak bersemangat dan sangat terfragmentasi untuk aplikasi ke sebuah hub 

pusat. Ini berfungsi sebagai pintu gerbang bagi pengembang pihak ketiga untuk mengarang aplikasi 

dan memaksimalkan jangkauan mereka kepada konsumen. Ketika sebagian besar aplikasi gratis 

ataupun dikenakan 99 sen, ada aplikasi yang bisa muncul di Store tanpa persetujuan Apple. Hingga 

September 2011, telah tercapai download sebanyak 18 milyar dari pilihan lebih dari 500.000 aplikasi. 

Untuk lebih memperluas ekosistem Apple, iCloud dirilis pada 2011. iCloud dengan mulus 

mengsinkronkan konten yang disimpan pada perangkat pengguna selama mereka adalah perangkat 

Apple (Mac buku, iPod, iPhone, iPad). Penawaran unik lainnya adalah Siri. SIri mengubah iPhone 

menjadi sebuah asisten pribadi virtual dengan mengirim pesan, mencari informasi, atau bahkan 

memainkan lagu sesuai dengan perintah suara pengguna. 

Android Google Sejak debutnya di tahun 2008, Google Android telah menciptakan badai. 

Karena gratis dan terbuka untuk kustomisasi, memungkinkan produsen perangkat Android untuk 

memodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebuah konsorsium dari 84 produsen handset, 

pembuat chip, dan operator, yang dikenal sebagai "Open Handset Alliance," mendukung platform 

tersebut. Seiring dengan meledaknya jumlah ponsel Android, pengembang melihat pasar yang 

memiliki potensi lebih besar dibandingkan Apple yang memiliki beberapa batasan. Kombinasi faktor-

faktor mendukung platform untuk menjadi OS smartphone yang paling populer, mengamankan 52% 

dari pasar di seluruh dunia pada Q3 2011. Rubin mengklaim bahwa lebih dari 700.000 perangkat 

Android diaktifkan setiap hari.24 Tablet Android dan notebook juga mengalir keluar ke pasar. Android 

Market menawarkan lebih dari 300.000 aplikasi yang dibatasi untuk ponsel resmi Google, seperti 

mereka yang memiliki ponsel berbasis Android dan memiliki account Gmail. Google tertinggal di 

belakang Apple dalam hal jumlah aplikasi yang dapat didownload (lihat Exhibit 4). Android juga 

tertinggal dalam hal pendapatan untuk pengembang: pengembang perangkat lunak dilaporkan 

menghasilkan sekitar 10 kali lebih banyak pendapatan pada iPhone dibanding ponsel Android di 

2011.25 
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Pada saat yang sama, fragmentasi muncul sebagai perhatian utama. Beberapa versi dari OS 

secara bersamaan muncul di pasar. Riset pasar bulan Oktober 2011 menunjukkan bahwa setidaknya 

16 dari 18 ponsel Android di AS tidak akan mendapatkan versi Android saat itu.26 Hal ini pada 

akhirnya sampai kepada produsen handset dan carrier untuk menyampaikan update ke pengguna 

akhir, tetapi mereka tidak memiliki insentif untuk melakukannya ketikai smartphone terjual. 

Fragmentasi memicu masalah bagi pengembang yang sering berakhir merilis aplikasi yang berjalan 

pada perangkat lunak yang sudah usang. Pengembang resah mengenai apakah aplikasi mereka bisa 

beroperasi pada berbagai perangkat yang hadir dalam spesifikasi dan kemampuan yang berbeda. 

Sebagai tanggapan, Google menunjukkan bahwa "Ice Cream Sandwich," update Android dirilis pada 

pada Oktober 2011, dirancang untuk mengatasi sebagian besar masalah ini. Dilaporkan bahwa 

update tersebut dioptimalkan untuk berjalan di kedua tablet dan smartphone, dan menawarkan satu 

ukuran yang cocok untuk semua pendekatan untuk ukuran layar yang berbeda. 

Ponsel Microsoft Windows  Software raksasa yang berbasis di Seattle ini terlibat dalam 

perjuangan yang berat dengan perangkat mobile, bertentangan dengan dominasi Microsoft 

menikmati PC. Windows Mobile, pendahulu Windows Phone, ada di pasar selama bertahun-tahun 

sebelum iOS atau Android datang. Tapi platform Microsoft tersendat karena pengguna smartphone 

aktif mencari platform yang menyediakan akses web mudah, dan berfungsi baik untuk perangkat 

kerja maupun perangkat hiburan pribadi. UI dikritik karena kikuk, sulit untuk digunakan, dan lambat 

berkembang. OS ini juga datang dengan lisensi biaya-diperkirakan sebesar $8 sampai $15 per ponsel. 

Di tengah tergelincirnya pangsa pasar dan dukungan yang lemah dari carrier, perombakan 

platform secara total bernama Windows Phone muncul untuk pertama kali pada tahun 2010. 

Reviewer memuji UI yang jauh lebih baik dan integrasi yang erat dengan Microsoft Office, tetapi 

platform tersebut tidak take-off. Kemudian pada Februari 2011, Microsoft mengumumkan bahwa 

Windows Phone akan menjadi platform masa depan untuk smartphone Nokia. Berdasarkan 

perjanjian tersebut, Microsoft menerima pembayaran royalti dari Nokia, sebagai imbalan, Nokia 

dikabarkan akan mendapatkan lebih dari $1 milyar pasar dan mengembangkan Windows Phones. 

Perjanjian itu tidak eksklusif dan Microsoft terus bekerja sama dengan produsen handset lainnya. 

Dalam hal aplikasi, Microsoft mengeluarkan biaya sebesar $ 99 untuk pengembang app store, 

Windows Marketplace, dan berencana untuk mengkonsolidasikannya dengan Ovi Store Nokia. 

Windows Marketplace menampilkan sekitar 30.000 apps pada akhir 2011. Pengamat industri 

berkomentar bahwa "Tidak peduli seberapa baik Windows Phone 7, itu tidak mendapatkan 

kesempatan kecuali jika bisa mendapatkan pengembang aplikasi yang lebih."27 

OS RIM BlackBerry  RIM paling dikenal akan produk berharganya, BlackBerry, yang 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999. Perusahaan Kanada telah membangun pelanggan bisnis 

yang besar dan setia dengan reputasi sebagai bintang untuk layanan email, keyboard yang nyaman, 

dan fitur pesan instan. Perusahaan-perusahaan besar rela membayar biaya data tambahan untuk HTC  
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layanan komunikasi perusahaan RIM yang terjamin, yang menyebabkan margin yang besar dan kuat 

bagi RIM (lihat Exhibit 6). Namun, posisi pasar pernah dominan RIM di pasar AS terkikis secara 

dramatis pada tahun 2010 dan 2011. OS lambat untuk memberikan pengalaman mobile internet yang 

memuaskan. Penundaan produk baru, pengiriman yang lemah, PHK, dan gangguan-gangguan layanan 

di lima benua merusak citra merek RIM. Untuk mengimbangi penurunan penjualan, RIM secara 

agresif menargetkan pasar baru di negara-negara seperti India, Argentina, dan Brasil di mana 

BlackBerry masih dianggap sebagai merek bergengsi. Namun RIM berjuang untuk mengesankan 

investor dan konsumen pada tahun 2011, terutama setelah RIM mengumumkan bahwa ponsel yang 

beroperasi pada OS baru, yang disebut QNX, tidak akan tersedia sampai paruh kedua tahun 2012.28 

Masalah yang berkelanjutan menyebabkan pengunduran diri CEO duel perusahaan, dan memicu 

rumor mengenai kemungkinan pengambilalihan oleh Amazon, Microsoft dan / atau Nokia. The Wall 

Street Journal melaporkan bahwa RIM sedang menjelajahi banyak pilihan strategis, termasuk lisensi 

OS baru ke pembuat handset lainnya, seperti Samsung dan HTC.29
 

Dalam hal aplikasi, RIM BlackBerry App World dilaporkan memiliki download yang paling sedikit di 

antara store aplikasi utama. Salah satu masalahnya adalah bahwa versi sebelumnya yang terutama 

dirancang untuk mendukung email, dengan demikian gagal untuk mendapatkan daya tarik 

pengembang aplikasi. Untuk meningkatkan menawarkan aplikasi RIM, RIM berencana untuk 

memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi Android pada perangkat RIM. 

Lainnya  Melalui kesepakatan dengan Microsoft, Symbian diharapkan untuk pensiun dari pasar 

OS. Platform Nokia yang dikembangkan secara internal telah kehilangan pangsa pasar dengan cepat. 

WebOS milik Palm dirilis pada 2009 sebagai usaha terakhir Palm untuk menghidupkan kembali 

dirinya. Reviewnya menggembirakan namun penjualannya gagal untuk menyelamatkan Palm. Hal itu 

berakhir dengan adanya kepemilikan baru, Hewlett Packard (HP), dengan tag harga $ 1,2 miliar pada 

2010. Pada akhir 2011, HP mengatakan bahwa mereka akan merilis kode sumber untuk WebOS dan 

mengubahnya menjadi sebuah program open source, mirip dengan Android. Sementara itu, platform 

open-source dan platform bebas lainnya, Tizen diumumkan pada tahun 2011. Hal itu didukung oleh 

Intel dan Samsung Electronics dan pada dasarnya menggantikan MeeGo, proyek platform singkat 

yang dikejar oleh Intel dan Nokia. 

Produsen Handset Smartphone 

Nokia  Nokia yang berbasis di Finlandia adalah produsen ponsel terbesar di dunia 

berdasarkan volume dengan basis pelanggan yang kuat di internasional. Nokia mengukir nama untuk 

dirinya sendiri pada 1990-an melalui fitur ponsel yang menarik. Ponsel murah yang diproduksi hanya 

berdasarkan beberapa model standar juga memainkan peran besar dalam membantu Nokia mencapai 

skala ekonomi yang sulit ditemukan di tempat lain. Bisnis dalam dekade berikutnya menceritakan 

cerita yang berbeda ketika perusahaan menemukan dirinya terjebak dalam spiral menurun untuk  
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hilangnya revolusi smartphone awal. Di AS, keengganan Nokia untuk bekerja dengan permintaan 

kustomisasi carrier menyebabkan ponsel yang tidak disubsidi dengan harga yang lebih tinggi. 

Smartphone Nokia dioperasikan pada Symbian, yang dianggap kuno dibandingkan dengan para 

pesaingnya. Akibatnya, Nokia tidak memiliki dukungan dari pengembang perangkat lunak dan carrier. 

Di tengah goyahnya penjualan dan margin yang menyusut, CEO baru, Stephen Elop, diangkat pada 

bulan September 2010 (lihat Exhibit 6). Elop, mantan eksekutif Microsoft, menghentikan ribuan 

pekerjaan dan membuat keputusan radikal untuk meninggalkan Symbian dan berkomitmen pada OS 

ponsel Microsoft yang baru. Smartphone Nokia pertama yang berjalan pada Microsoft muncul di Q4 

2011. Ketika Microsoft dan Nokia menyatakan kepuasan mereka dengan penjualan awal, pangsa pasar 

Nokia terus menurun dengan cepat. 

Samsung Electronics  Perangkat mobile hanyalah satu divisi dari kerajaan bisnis Samsung 

yang luas, yang juga mencakup chip, komputer, TV, dan peralatan konsumen. Dalam segmen 

smartphone, meskipun terlambat masuk di pasar, Samsung mendorong maju dunia dengan desain 

baru yang cerdik pada platform Android. Pada tahun 2011, Samsung memukul homerun dengan 

ponsel Android andalannya, Galaxy S2, memecahkan rekor penjualan sendiri Samsung dengan 

mencapai sepuluh juta unit dalam lima bulan.30 Galaxy S2 sebagai salah satu smartphone paling ringan 

dan terang, juga memasukkan 4G (LTE) teknologi. Galaxy menggunakan layar Super Amoled yang 

dikembangkan secara internal oleh Samsung, yang secara luas dianggap paling terang di industri. 

Laporan analis memperkirakan bahwa smartphone telah menghasilkan sebanyak 80% dari profit 

operasional divisi mobile.31 

Sementara Android mewakili kunci di balik strategi OS Samsung, perusahaan juga bekerja sama 

dengan Windows Phone, Tizen, dan Bada, platform yang dibuat oleh Samsung sendiri. Ponsel dengan 

platform Bada tersedia di Asia dan Eropa; Samsung menjual dua juta ponsel Bada dibandingkan 

dengan lebih dari 40 juta ponsel Android pada tahun 2010.32 Untuk saat itu, Samsung app store tidak 

memiliki komunitas pengembang yang signifikan dan menghasilkan traffic yang rendah. Sebagai 

tanggapan, Samsung mengatakan bahwa mereka akan membuka Bada bagi setiap pengembang dari 

tahun 2012. Perusahaan ini juga mempersiapkan kemampuan perangkat lunak nya dan memperluas 

layanan cloud, yaitu seperti yang berkaitan dengan media dan distribusi konten. 

Lainnya  Kompetisi baru muncul dari perusahaan China seperti Huawei dan ZTE. Mereka 

memproduksi ponsel Android murah tapi secara relatif memiliki kemampuan (di bawah $ 100) yang 

terjual dengan baik di Cina dan di pasar negara berkembang lainnya. Sementara itu, LG Electronics 

berpacu untuk mengubah citranya sebagai terbelakang dan datang dengan handset yang akan 

membalikkan kerugian operasi. Sony Ericsson, pemain sakit lainnya, mencoba untuk mengejar 

ketinggalan dengan kompetitor dengan menggoncang perusahaan. Pada bulan Oktober 2011, Sony 

mengatakan akan membeli saham mitra patungan Ericsson dengan harga sekitar $ 1,5 milyar, untuk  
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mendapatkan kontrol atas bisnis ponsel. Akhirnya, Motorola Mobility, melenyap di tengah kurangnya 

skala operasional dan miskinnya margin operasional, yang diselamatkan oleh Google pada tahun 2011 

dan mengumumkan bahwa mereka akan beroperasi secara independen dari Android. Handset Razr 

nya yang populer didesain ulang menjadi smartphone Android paling tipis di pasar pada akhir 2011 dan 

tampil sebagai ponsel “pahlawan" Verizon Wireless. 

Perang Hak Paten 

Pada 2012, kekayaan intelektual telah menjadi medan perang terbaru untuk smartphone (lihat 

Exhibit 7). Apple, khususnya, memicu putaran agresif litigasi terhadap pembuat perangkat Android, 

dimulai dengan HTC dan kemudian Samsung. Steve Jobs yang dikutip dalam biografinya mengatakan, ". 

. . Saya akan menghabiskan setiap sen dari $ 40 milyar milik Apple di bank ($ 80 milyar pada tahun 

2011), untuk membenarkan bahwa ini salah. Saya akan menghancurkan Android, karena itu adalah 

produk curian. Saya bersedia untuk melakukan perang termonuklir untuk memperjuangkan ini."33 

Karena HTC adalah mitra Google, hal itu merupakan pukulan kemarahan terberat Job. Sebagian besar 

pertanyaan paten berkaitan dengan interface serta hardware iPhone. HTC kemudian mengajukan 

gugatan balik terhadap Apple. Kemudian pada Desember 2011, International Trade Commission (ITC)  

memutuskan bahwa HTC telah melanggar salah satu dari sepuluh hak paten Apple yang bersangkutan. 

Sebuah larangan impor produk pada produk yang terkena pelanggaran akan berlaku pada April 2012, 

kecuali jika HTC menghapus kekayaan intelektual dari ponsel tersebut. Meskipun keputusan itu 

merugikan, larangan impor tersebut tidak dapat dilakukan: Dewan umum HTC Grace Lei menyatakan 

bahwa paten tersebut ". . . adalah pengalaman UI yang kecil dan HTC benar-benar akan menghapusnya 

dari semua ponsel kami ... "34 Putusan tersebut dipersoalkan pada permohonan banding dan 

peninjauan presiden. Secara terpisah, HTC membeli Graphics S3 sebesar $ 300 juta, dengan 

berdasarkan pada keyakinan yang kuat bahwa Apple melanggar paten S3.35 ITC menolak tuntutan S3 

pada November 2011, hanya untuk mengumumkan re-evaluasi kasus pada bulan berikutnya. 

Microsoft mengadakan negosiasi dengan Samsung dan HTC, mengklaim bahwa mereka melanggar 

hak paten yang berkaitan dengan ponsel. Kedua perusahaan setuju untuk membayar royalti Microsoft 

pada perangkat Android mereka. Waktu kesepakatan Samsung, yang datang setelah Google 

mengatakan akan membeli Motorola Mobility, disorot dalam beberapa laporan, dikutip bahwa, 

"Bersedianya Samsung untuk membayar royalti kepada Microsoft. . . mengangkat pertanyaan tentang 

efektivitas upaya Google untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembuat hardware 

Android."36 

Android, mengingat sejarah singkat Google dalam teknologi mobile wireless, memiliki portofolio 

paten sangat kecil dibandingkan dengan platform lain. Sebelum membeli Motorola, Google mencoba 

untuk mendapatkan beberapa 6.000 paten milik Nortel Networks yang bangkrut. Google akhirnya 

kehilangan penawaran sebesar US $ 4,5 miliar dari konsorsium, termasuk Apple, Microsoft, RIM, dan  
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Sony. Secara teori, Google bisa menggunakan paten Motorola (lebih dari beberapa ribuan aplikasi 

paten juga dikaji) untuk mencoba melindungi platform Android ketika sejumlah perusahaan yang 

menggunakan Android untuk membuat berbagai perangkat mobile terus bertambah. 

Tantangan Strategis 

HTC telah meraih pangsa pasar yang signifikan di smartphone dengan menawarkan UI yang unik, 

produk yang berbeda untuk setiap operator dengan berbagai faktor bentuk (dengan atau tanpa 

keyboard, ukuran yang berbeda, dll), bergerak di ponsel 3G dan 4G awal, dan yang paling signifikan, 

menjadi yang pertama keluar dari blok dengan Android. Tapi pada tahun 2012, banyak pesaing yang 

menawarkan ponsel Android dengan teknologi terbaru. Samsung melampaui HTC menjadi satu vendor 

jumlah ponsel Android di dunia. Selain itu, penjualan Apple iPhone 4S membuktikan daya tarik yang 

lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai salah satu analis pasar mengamati, "Sekarang. . . [HTC]. . . 

menyeruduk kepala melawan yang lainnya dimana sejauh ini tidak dapat bergerak."37 

Hasil keuangan menunjukkan bahwa volume penjualan HTC masih kuat, namun margin usaha telah 

merosot ke sekitar 15%, hampir sepuluh persen penurunan dari tahun 2007 (lihat Exhibit 8). Harga jual 

rata-rata (ASP) untuk smartphone HTC juag di bawah tekanan (lihat Exhibit 9). Chief Financial Officer 

HTC menjelaskan bahwa margin operasi sedang dipengaruhi oleh peningkatan beban pemasaran HTC. 

Ia mengklaim bahwa itu adalah hal yang signifikan (sekitar 8% dari penjualan tahun 2011) akan tapi, 

penting untuk melakukan perluasan merek dan membangun kesadaran di pasar negara berkembang 

yang baru. 

Meskipun begitu, persaingan yang ketat berarti bahwa HTC harus entah bagaimana 

mendiferensiasikan dirinya untuk tetap di depan, memimpin perusahaan untuk mengatasi berbagai 

tantangan strategis ke depan. 

Portofolio produk 

Karena kinerja perusahaan melemah pada Q4 2011, eksekutif HTC kembali memeriksa portofolio 

produk dan mencari cara untuk menurunkan biaya. Salah satu target yang jelas adalah untuk 

merampingkan jumlah produk yang dijual. HTC memiliki hampir 50 model yang berbeda di seluruh 

dunia dengan siklus produk rata-rata sembilan bulan. Pendekatan perusahaan yang sangat melakukan 

penyesuaikan menciptakan biaya tambahan, seperti mengurangi jumlah komponen umum yang dapat 

digunakan antara perangkat HTC. Matthew Costello, chief operating office HTC, bersikeras bahwa: 

"Kami adalah perusahaan yang sangat customer centric. Tapi kami harus membentuk keseimbangan 

yang lebih baik antara memproduksi produk tertentu khusus untuk pelanggan vs. memiliki beberapa 

produk ikonik kami sendiri."38 Costello memperkirakan bahwa beberapa model handset akhirnya akan 

menyebabkan tambahan 10% di tabungan melalui daftar kebutuhan bahan. Mungkin yang lebih  
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penting lagi, untuk ponsel Android, berbagai faktor bentuk ponsel menciptakan masalah dengan 

pengembang aplikasi sebagai perubahan dalam ukuran layar, atau perangkat input (keyboard vs layar 

sentuh) mengharuskan penulisan ulang kode untuk setiap model ponsel. 

Idealnya, HTC ingin ponsel "pahlawan" yang dapat mendorong volume untuk membuat skala yang 

lebih besar. Misalnya, Samsung mengambil satu model dasar utama, Galaxy, dan menancapkannya di 

seluruh papan, hanya membuat sedikit modifikasi untuk pasar yang berbeda. Namun beberapa 

manajer HTC memperingatkan bahwa perampingan lini produk dapat mempengaruhi hubungan 

dengan operator. HTC telah menunjukkan kemauan untuk bekerja dengan lebih kepada permintaan 

kustomisasi carrier dibandingkan produsen perangkat keras lainnya. Fred Liu, President of operation 

and engineering HTC, menggambarkan tantangan sebagai, "Operator ingin eksklusivitas. Tapi sekarang 

kami harus membujuk mereka untuk menciptakan nilai merek untuk penjualan HTC sendiri."39 Chou 

setuju, tetapi menambahkan bahwa," Kami perlu meyakinkan orang-orang bahwa kami memiliki 

produk yang besar dan kualitas yang hebat. . . citra merek yang kami akan harus ciptakan dari 

diferensiasi."40 

Meskipun demikian, HTC mengambil langkah pertama untuk merasionalisasi portofolio produknya 

dengan pengenalan One series - produk pahlawan yang dimaksudkan - pada Spring 2012. HTC One 

memasukkan sistem operasi terbaru Google, salah satu prosesor mobile tercepat, tubuh Carbonite 

yang ramping dan salah satu kamera digital yang paling canggih. Ulasan awal secara luas positif: 

Sebuah ulasan mencatat "HTC One X membawa begitu banyak pengalaman pertama bagi perusahaan 

dan industri, bahwa pendakian ke puncak rantai makanan mungkin adalah dengan berjalan-jalan di 

taman."41 HTC One mulai melakukan pengiriman pada April 2012 . 

Diferensiasi 

HTC telah mengambil sejumlah jalur yang berbeda untuk mendorong diferensiasi produk, tetapi 

paling menonjol dari produsen Android lainnya dengan HTC Sense. Itu merupakan lapisan perangkat 

lunak yang dikembangkan secara internal di atas Android yang mencakup UI yang luar biasa serta 

aplikasi (untuk email, penguncian layar, dialing, dan pengambilan gambar di antara lain) yang 

memberikan pengalaman unik bagi pengguna HTC. "Sense adalah semua hal mengenai membuat 

telepon kami menjadi lebih personal," ujar CMO Wang.42 Misalnya, Sense memungkinkan layar awal 

pengguna untuk disesuaikan - sebuah email interface yang berfokus pada minggu kerja, dan kemudian 

dikonfigurasi untuk layar berorientasi jaringan sosial untuk akhir pekan. Sebuah ponsel pengertian 

yang di dalam handbag dan berdering keras. Atau, status jaringan sosial terbaru teman mucul secara 

otomatis di layar ketika ia mengunjungi jaringan sosial. Fitur lain yang populer dari Sense adalah 

"Friend Stream," yang menempatkan semua akun jejaring sosial pengguna ke dalam satu tempat, 

sehingga mudah untuk melihat dan posting update. "Dengan perangkat lunak tambahan, ponsel HTC 

berjalan mulus, lebih intuitif, user friendly dan menyenangkan untuk digunakan," kata Chou antusias.   
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Hasil survei pasar pada tambahan sentuhan-sentuhan pribadi ini melalui Sense UI bergaung baik 

dengan pelanggan HTC. HTC adalah  Apple ke-dua dalam hal tingkat kepuasan pengguna secara 

keseluruhan dalam beberapa kategori dengan lebih dari 62% dari konsumen bersedia untuk kembali 

membeli ponsel HTC (lihat Exhibit 10). Scott Croyle, kepala desainer HTC, mengklaim bahwa "HTC 

Sense jelas tiak hanya telah menawarkan pengalaman yang berbeda, tetapi pengalaman yang sangat 

lebih mampu dan canggih dari Android."43 

Selain Sense, HTC beralih ke konten dan layanan media untuk lebih membedakan diri dari 

kerumunan. Jason Mackenzie, president HTC untuk penjualan global dan pemasaran, menyatakan 

bahwa, "Di masa depan, itu semua adalah tentang membangun sebuah pengalaman 'wow' pengguna 

di seluruh ekosistem, seperti bagaimana kami terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga, konten, dan 

cloud."44 Untuk membangun pengalaman yang lebih unik, HTC telah menghabiskan lebih dari $ 700 

juta pada akuisisi tahun 2010 dan 2011. Misalnya, Dashwire memiliki teknologi bagi pengguna untuk 

mem-backup foto dan data lainnya dalam cloud (penyimpanan melalui Internet yang tidak 

memerlukan penyimpanan fisik pada pengguna), sebuah fitur yang tersedia dalam seri One. Pembelian 

Saffron Digital menjanjikan untuk menambah kemampuan video streaming HTC. CEO Chou 

mengindikasikan bahwa HTC akan terus mencari target akuisisi baru. Selain konten, HTC membeli 

saham mayoritas di Beats oleh Dr Dre, yang memungkinkan HTC untuk memanfaatkan image cool Dr 

Dre sebagai rapper untuk membawa "kualitas suara rekaman-studio" ke dalam smartphone HTC.45 

Bahkan terdapat rumor bahwa HTC sedang mengerjakan Facebook yang didedikasikan untuk ponsel.46 

Meskipun HTC telah mendorong maju dengan produk baru, Samsung telah membuat langkah 

signifikan, menunjukkan peningkatan terbesar dalam niat konsumen untuk pembelian kembali (lihat 

Exhibit 10). Yang lebih mengkhawatirkan, survei pasar lain menunjukkan bahwa sejumlah kecil namun 

jumlah yang terus bertambah dari pemilik HTC juga berencana untuk beralih ke Samsung, terpikat oleh 

popularitas ponsel Galaxy dan kekuatan merek Samsung.47 Mackenzie mengamati bahwa, "Kami 

melihat perubahan pasar, berkembang dari 'operator push’ menjadi pasar 'customer [brand] pull' 

ketika dalam hal mendorong penjualan. "Di masa lalu, fokus sejarah HTC berada pada akhir yang tinggi 

dari pasar “prosumer" - tumpang tindih antara profesional dan konsumen - telah menyebabkan basis 

pelanggan yang sedikit condong ke yang lebih tua dibanding para pesaingnya yang besar. MacKenzie 

mencatat bahwa pada tahun 2012, penjualan smartphone melibatkan daya tarik pembeli smartphone 

baru dengan demografi yang lebih muda (25-30 tahun dan lebih muda). "Mereka penting karena sekali 

pelanggan muda membeli iPhone, tipis kemungkinan bagi HTC untuk mampu menyentuh pelanggan itu 

lagi, mengingat bahwa hubungan emosional Apple yang kuat telah diciptakan oleh merek tersebut,"  

Mackenzie menjelaskan. 
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HTC telah membuat proses yang signifikan dalam pertumbuhan merek, membobol jajaran 100 

merek global teratas di 2011.48 Namun pesaing masih menikmati brand awareness global yang lebih 

tinggi dari HTC (lihat Exhibit 11). Selain itu, pada Q3 2011, HTC melihat bahwa peningkatan kesadaran 

merek dari semester I 2011 tidak menerjemahkan ke dalam kepemilikan merek yang lebih besar untuk 

sebuah ponsel HTC. CMO Wang mengklaim bahwa, "Kami ingin membuat HTC terkenal untuk 

memberikan pengalaman yang paling personal." Tapi, perusahaan menemukan bahwa harus terlebih 

dahulu mengatasi beberapa inkonsistensi signifikan dalam brand experience pelanggannya. Misalnya, 

seorang eksekutif mencatat bahwa konsumen bisa melakukan perjalanan dari New York ke Paris, 

melihat iklan HTC, tapi bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah perusahaan yang sama karena iklan 

tersebut akan berbeda jauh di setiap negara. Contoh lain adalah Sense UI. Meskipun ia sangat penting 

untuk ponsel Android, ia tidak bisa dipuji untuk Windows Phone HTC, tidak bisa dipungkiri bahwa 

diperlukan strategi pemasaran yang berbeda untuk kedua platform. Masalah ini membawa HTC untuk 

menghadapi pertanyaan berulang mengenai strategi OS nya. 

Strategi OS 

Pada 2012, HTC telah menjadi salah satu dari beberapa produsen smartphone utama yang tidak 

membentuk aliansi atau menjelajahi OS sendiri. Situasi memaksa eksekutif untuk bertanya, sekali lagi, 

apakah strategi OS HTC adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Terdapat masalah dengan 

Windows dan Android. Microsoft OS selalu sulit bagi HTC untuk berinovasi dan menambahkan 

sentuhan kustomisasi sendiri. Sekarang, Liu memperingatkan bahwa, "Ini masih merupakan 

pertanyaan tidak hanya akan menjadi seberapa terbuka Microsoft dengan Platform generasi 

berikutnya, tetapi juga apakah keuntungan itu sekarang bisa pergi ke Nokia." 

Dalam ekosistem Android, HTC tidak lagi mitra yang paling disukai Google. Iterasi baru yang besar 

untuk Android diperkenalkan ke pasar melalui "perangkat memimpin," dikenal sebagai seri 

smartphone Nexus Google. Seperti dijelaskan dalam laporan industri, Google akan "memberikan akses 

awal untuk mitra perangkat lunak yang membangun dan mendistribusikan spesifikasi kami. Mereka 

mendapatkan waktu non-kontraktual untuk keuntungan pasar, dan sebagai imbalannya, mereka 

selaras dengan standar kami."49 HTC telah memproduksi ponsel pertama Nexus, namun Samsung telah 

dipilih untuk membuat dua berikutnya. Google mengklaim bahwa pembelian Motorola Mobility tidak 

akan menempatkan perusahaan pada keuntungan, namun pasar terus berspekulasi tentang 

bagaimana Motorola akan beroperasi di bawah pemilik baru. 

Selain itu, aliansi, meskipun terdapat perbedaan, membuat eksekutif seperti Brennan khawatir: 

"Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk membuat gerakan mereka dan membentuk pikiran 

mereka, kita perlu mengatur agenda kita sendiri." HTC dikabarkan telah mempertimbangkan membeli 

platformnya sendiri, mengekspresikan minat khusus dalam WebOS Palm, tetapi telah akhirnya 

memutuskan untuk tidak melakukannya. Ketua Wang menegaskan bahwa, "Kami memiliki tim  
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engineering yang sangat kuat yang bisa membuat OS kami sendiri jika kami ingin. Tapi kekuatan kami 

adalah kemampuan kami untuk bekerja sama dengan mitra kami sehingga kami tidak perlu merasa 

bahwa kami membutuhkan OS kita sendiri."50 Chou percaya bahwa,"Cara terbaik adalah untuk 

meningkatkan kemitraan kami dengan Google dan Microsoft." 

Tablet 

Tablet muncul sebagai perbatasan teknologi terpanas bagi para pembuat perangkat mobile, yang 

dipicu oleh pengenalan iPad Apple pada tahun 2010. Pada tag harga $ 499, lebih dari 40 juta unit 

terjual dalam waktu kurang dari dua tahun di 90 negara. Hajaran sukses iPad mengirimkan lebih dari 

20 produsen utama perangkat mobile, PC, dan eReaders semua bergegas untuk membuat tablet 

sendiri. HTC tidak terkecuali dan memasuki balapan dengan HTC Flyer tahun 2011, tujuh inci, tablet 

berbasis Android, dengan harga awal $ 499. Setelah hasil penjualan yang hangat, Best Buy memotong 

harga sampai $ 299 untuk memindahkan persediaan. Pada musim gugur 2011, HTC mengeluarkan 

tablet kedua yaitu 10 inci, Jetstream 4G yang ditawarkan oleh AT & T. Harga $ 799, review awal 

memuji kinerjanya tetapi mempertanyakan berat, ukuran, dan harga. Produsen berbasis Android 

lainnya juga berjuang ketika Apple terus mendominasi hampir 80% dari pasar tablet. Sebagai yang 

diamati salah satu pengamat, daya tarik tablet Android terluka oleh ". . . harga tinggi, user interface 

yang lemah dan aplikasi tablet yang terbatas."51 

Riset pasar menunjukkan bahwa pemilik tablet melihatnya sebagai perangkat membaca untuk 

media cetak atau komputer.52 Kegiatan yang paling populer adalah untuk men-download konten dan 

informasi dengan rata-rata pengguna men-download setidaknya 20 aplikasi.53 Kegiatan populer lainnya 

meliputi memeriksa email, bermain game , menonton video full-length, dan belanja online. Sejauh ini, 

Apple adalah raja konten, aplikasi iPhone biasanya bisa berjalan di iPad, dan ada lebih dari 140.000 

aplikasi khusus diciptakan untuk iPad.54 Biaya Apple juga termasuk yang terendah untuk tablet. 

Dalam hal distribusi, tablet dijual di AS oleh carrier, toko retail (Best Buy, Target, Staples), dan 

lainnya pihak ketiga. "Pasar tablet lebih ke sentris yang ritel. Kekuatan tradisional kami adalah dengan 

operator, bukan pengecer, menjual tablet menimbulkan tantangan baru bagi kami, "kata Costello. 

Melawan smartphone, operator tidak memberikan subsidi pada kebanyakan tablet. Konsumen bisa 

terhubung ke Internet dengan membayar untuk akses ke jaringan carrier atau memotong carrier dan 

bergantung secara eksklusif pada jaringan WiFi. Faktanya, lebih dari setengah semua pemilik tablet 

pemilik memilih untuk WiFi-only connection.55 

Meskipun tablet telah menciptakan penyok di penjualan laptop, mereka tidak diharapkan 

mempengaruhi penjualan ponsel di masa depan.56 Namun, beberapa eksekutif HTC melihat tablet 

sebagai perpanjangan alami dari bisnis smartphone dan percaya bahwa hal itu harus menjadi kategori 

produk penting bagi perusahaan. "HTC harus dalam tablet," Mackenzie berpendapat, "konsumen  
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muda, terutama di pasar negara maju, lebih mungkin untuk membeli tablet sebelum smartphone 

mengingat bahwa mereka tidak harus membayar untuk rencana data." Chairwoman Wang 

menambahkan bahwa , "iPad telah melakukan banyak hal namun pasar masih pada tahap yang sangat 

muda dan kami dapat membawa nilai kepada pelanggan." Menurut Gartner, sebuah perusahaan riset 

pasar terkemuka, penjualan media tablet diperkirakan akan mengalami pertumbuhan bintang sampai 

tahun 2015 mencapai penjualan 326 juta unit, lebih dari lima kali lipat dari tahun 2011.57 

Beberapa pembuat PC telah mengalihkan perhatian mereka untuk menghasilkan "ultrabook", 

laptop yang ringan dan tipis, dengan harapan konsumen yang tiba-tiba menginginkan perangkat 

portabel seperti tablet tetapi dengan pengetikan yang lebih mudah. Sementara itu, Amazon.com 

mengambil pendekatan yang berbeda dengan penentuan harga tablet Android mereka sendiri, Kindle 

Fire, seharga $199. Pengecer online terbesar di dunia berusaha untuk menghasilkan pendapatan 

melalui perpustakaan online yang luas dan persembahan media, basis pelanggan, dan keahlian ritel. 

Kindle Fire juga menyesuaikan Android, mengambil konsep HTC Sense ke tingkat yang baru. Meskipun 

reviewnya biasa-biasa saja, perangkat itu terbang dalam rak virtual Amazon dalam beberapa bulan 

pertama penjualan. HTC mengamati gerakan pesaing ini sementara memperdebatkan perjalanan 

tindakan berikutnya untuk tablet. Tablet production-wise mirip dengan smartphone. Namun, daftar 

kebutuhan bahan jauh lebih tinggi. Ada isu konten yang tidak dapat dihindari ketika fragmentasi 

platform Android memiliki antusiasme pengembang yang terbatas untuk membuat aplikasi tablet 

Android. Windows 8 milik Microsoft untuk tablet tampak menjanjikan, tapi itu tidak akan siap sampai 

paling cepat akhir tahun 2012. Konsultan eksekutif HTC Brennan mengakui bahwa, "keseluruhan 

pengalaman konten end-to-end HTC masih kurang. Kami perlu menciptakan ekosistem mulus dengan 

pengalaman yang konsisten di seluruh tablet dan itulah yang sulit untuk disampaikan. "Tapi HTC 

percaya bahwa itu adalah sebuah organisasi pembelajaran. Sama seperti smartphone awal yang tidak 

sempurna, Chou menegaskan bahwa HTC bisa belajar, menyesuaikan, dan pindah ke permukaan. 

Apa selanjutnya? 

Meskipun kinerja keuangan mengecewakan di Q1 2012, Peter Chou tetap optimis akan 

kemampuan HTC untuk membangun sejarah panjang inovasi dan memberikan identitas merek yang 

relatif baru. Reaksi awal yang positif untuk lini One tampaknya mendukung teorinya dan mendorong 

sikap optimistis. Tapi ia tahu keputusan sulit berada di depan. Pertama, di pasar yang berkembang 

pesat dan semakin kompetitif, bagaimana mungkin HTC mengejar strategi diferensiasi berkelanjutan? 

Ketika Chou menimbang opsi HTC di pasar smartphone, Motorola, Nokia dan RIM tampak sebagai 

dongeng peringatan - semua perusahaan yang sukses dalam industri perangkat mobile dengan cepat 

telah kehilangan posisi mereka. Kedua, akuisisi Motorola oleh Google dan aliansi Microsoft-Nokia 

menciptakan ketidakpastian bagi HTC (serta pesaingnya). Di masa depan, mungkinkah masing-masing 

Motorola dan Nokia mendapatkan akses istimewa ke Android dan Windows Mobile? Jika demikian, 
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haruskah HTC melisensi OS lain atau mengembangkan sendiri? Ketiga, HTC perlu menemukan cara 

untuk meningkatkan posisinya di tablet. Sebagai produsen smartphone terkemuka, seberapa 

pentingnya itu bagi HTC untuk menjadi pemimpin di tablet? Apa keuntungan yang bisa ia tawarkan 

lebih dari Apple atau Amazon? Dan akhirnya, setelah kehilangan serangan pertama dalam perang 

paten, apakah strategi IP HTC bisa bergerak maju? 
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Exhibit 1 Performa Harga Saham HTC vs. Competitors (Oct. 31, 2007 = 100) 
 

 
 

Sumber:  Thomson ONE Banker database, diunduh Oktober 2011. 
 

 
 

Exhibit 2a HTC's Selected Financials (dalam juta US$, kecuali jika ada catatan) 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Revenue 3,233.50 3,644.60 4,645.30 4,516.00 9,560.40 15,378.3 
Cost of sales 2,235.60 2,397.70 3,090.60 3,073.20 6,684.00 11,027.0 
Gross profit 998 1,246.90 1,554.70 1,442.80 2,876.40 4,351.3 
Selling & marketing expense 92.9 147 275.7 339.5 746.2 1334.6 
General & admin. expense 23.6 40.4 68.6 72 172.8 218.8 
R & D expense 91.3 114.2 285.1 261.7 443.8 527 
Operating income 790.2 945.2 925.2 769.6 1,513.60 2,271.0 
Net income 774.9 892.2 873.1 706.6 1,355.80 2,056.8 
Total assets 2,039.80 2,818.30 3,529.00 3,732.60 6,529.30 8,405.4 
Total liabilities 729.2 1,086.10 1,678.50 1,680.00 3,966.90 5,024.0 
Total shareholders' equity 1,310.60 1,732.20 1,850.50 2,052.60 2,562.40 3,348.6 

Return on assets (%) 30.20% 24.30% 18.30% 13.10% 17.80% 19.32% 
Return on capital (%) 49.00% 38.70% 32.40% 24.30% 39.30% 48.54% 
Return on equity (%) 76.80% 58.50% 48.90% 35.80% 56.30% 70.34% 
Gross margin (%) 30.90% 34.20% 33.50% 31.90% 30.10% 28.30% 
SG&A margin (%) 3.60% 5.10% 7.40% 9.10% 9.60% 10.10% 
Net income margin (%) 24.00% 24.50% 18.80% 15.60% 14.20% 13.31% 
Total liabilities/total assets 35.70% 38.50% 47.60% 45.00% 60.80% 59.77% 

Number of full-time employees 5,654 NA NA 8,249 12,575 17,413 
 
 

Sumber: Database Capital IQ, diakses Oktober 2011. Tahun fiskal HTC berakhir tanggal 31 Desember. Untuk tujuan exhibit ini, semua 
angka telah dikonversi dari dolar Taiwan Baru ke dolar AS, dengan menggunakan kurs historis, yang dihitung dan dilaporkan 
oleh Capital IQ. 
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Exhibit 2b Penjualan menurut Daerah Geografis, 2007 vs. 2010 (% dari total penjualan) 
 

 
 

Sumber:  Dibuat oleh casewriter, menggunakan data dari database yang modal IQ, diakses Oktober 2011. 
 
 
 
 

Exhibit 3 Perkiraan untuk Ponsel Mobile Dunia dan Pengiriman Smartphone (% dari total) 
 

 
 

Sumber:  Dibuat oleh casewriter dengan mengadaptasi data dari Ramon Llamas dan William T. Stofega, "Smartphone Seluruh Dunia 2011-
2015 
Forecast Update: Desember 2011, "Desember 2011, hal. 7. 
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Exhibit 4 Overview Sistem Operasi Utama untuk Smartphone (hingga November 2011) 

 
Licensing No. of Avail.  Total No. of App 
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iOS Apple Apple Proprietary Jan. 2007 500,000+ 18 billion 
 

OS  Pemilik  Vendors Utama  Fee  Launch Date  Apps  Downloads   

Android Google HTC, LG, Samsung No Nov. 2007 300,000+ 6 billion 

And Motorola 

Bada Samsung Samsung Proprietary Feb. 2010 15,000 NA 
BlackBerry OS RIM RIM Proprietary  Mar. 2002 35,000+ 1 billion 

 

Symbian
a 

Nokia Nokia Proprietary 25,000 NA 

Windows Microsoft HTC, Samsung, LG Yes Feb. 2010 30,000+ NA 
Phone  

 

Sumber:  Dibuat oleh casewriter dengan mengadaptasi data dari "Platform Mobile: The Clash of the Ekosistem," VisionMobile, November 
2011, http://www.visionmobile.com, diakses November 2011. 

 
a   Symbian sedang mengalami perubahan dan diperkirakan akan pensiun sekitar tahun 2015. 

 
 
 
 
 
 

Exhibit 5 Penjualan Smartphone untuk Pengguna Akhir oleh Sistem Operasi (% Total Pangsa Pasar) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Dibuat oleh casewriter berdasarkan laporan industri smartphone Gartner. Data 2011 adalah per akhir September 2011. 
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Exhibit 6 Kinerja Keuangan Dipilih Pesaing'(dalam juta US $) 

 
   Apple Inc.   

 

  2007  2008  2009  2010  2011   

Total revenues 24,578 37,491 42,905 65,225 108,249 
Cost of goods sold 16,426 24,294 25,683 39,541 64,431 
Gross profit 8,152 13,197 17,222 25,684 43,818 
SG&A 2,963 3,761 4,149 5,517 7,599 
R&D 782 1,109 1,333 1,782 2,429 
Net income 3,495 6,119 8,235 14,013 25,922 
Total assets 25,347 36,171 47,501 75,183 116,371 
Total liabilities 10,815 13,874 15,861 27,392 39,756 
Total stockholders' equity 14,532 22,297 31,640 47,791 76,615 
Gross margin (%) 33.2% 35.2% 40.1% 39.4% 40.5% 
Return on sales (%) 14.2% 16.3% 19.2% 21.5% 23.9% 

 

 
Nokia 

     

 2007 2008 2009 2010 2011 
Total revenues 74,560 70,859 58,737 56,917 50,904 
Cost of goods sold 48,879 46,021 39,511 39,498 35,947 
Gross profit 25,681 24,838 19,226 17,419 14,957 
R&D 7,665 7,706 7,113 6,563 7,353 
SG&A 7,550 8,275 8,426 7,836 6,449 
Net income 10,521 5,573 1,277 2,481 (1,533) 
Total assets 54,906 55,309 51,219 52,461 47,673 
Total liabilities 29,587 32,239 30,081 30,697 29,349 
Total stockholders' equity 25,319 23,070 21,138 21,765 15,634. 
Gross margin (%) 34.40% 35.10% 32.70% 30.60% 29.38% 
Return on sales (%) 14.10% 7.90% 2.20% 4.40% -3.01% 

 

 
 

Research in Motion 
 

  2007  2008  2009  2010  2011   

Total revenues 3,037 6,009 11,065 14,953 19,907 
Cost of goods sold 1,379 2,929 5,968 8,369 11,082 
Gross profit 1,658 3,081 5,097 6,584 8,825 
R&D 538 881 1,495 1,802 2,397 
SG&A 236 360 685 965 1,351 
Net income 632 1,294 1,893 2,457 3,411 
Total assets 3,089 5,511 8,101 10,205 12,875 
Total liabilities 605 1,578 2,227 2,602 3,937 
Total stockholders' equity 2,484 3,934 5,874 7,603 8,938 
Gross margin (%) 54.6% 51.3% 46.1% 44.0% 44.3% 
Return on sales (%) 20.8% 21.5% 17.1% 16.4% 17.1% 
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Exhibit 6 Kinerja Keuangan Dipilih Pesaing '(dalam US $ juta) 
 

Samsung Electronics  

 2007 2008 2009 2010 2011 
Total revenues 105,260 96,029 116,931 137,948 146,567 
Cost of goods sold 75,740 71,065 81,138 91,591 99,615 
Gross profit 29,521 24,964 35,793 46,357 46,951 
R&D 6,572 5,588 6,339 8,118 8,865 
SG&A 19,392 20,189 20,039 22,896 23,764 
Net income 7,929 4,375 8,210 14,095 11,867 
Total assets 99,776 83,367 96,221 119,801 138,243 
Total liabilities 39,967 33,550 33,567 40,091 47,777 
Total stockholders' equity 59,809 49,817 62,654 79,710 86,589 
Gross margin (%) 28.00% 26.00% 30.60% 33.60% 32.03% 
Return on sales (%) 7.50% 4.60% 7.00% 10.20% 8.10% 

 
Sumber: : Database IQ Capital, diakses Oktober 2011. Tahun fiskal Apple berakhir 30 September RIM ada di hari terakhir bulan Februari, 

dan Nokia dan Samsung pada tanggal 31 Desember. Semua mata uang lokal dikonversi ke dalam dolar AS, seperti dilansir 
Capital IQ. 

 

 
 
Exhibit 7 Perang Paten Smartphone (per Desember 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Reuters, 2011. 
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Exhibit 8 Margin Operasional Manufaktur Handset (%)a 

 

 
 
Sumber: Dibuat oleh casewriter berdasarkan data dari laba operasi masing-masing perusahaan dan total pendapatan, seperti yang dilaporkan 
dalam database IQ Capital, diakses Oktober 2011. Data untuk Samsung didasarkan pada penjualan handset saja, seperti yang diadaptasi dari JJ 
Park, "Samsung Electronics," JP Morgan Laporan Penelitian Ekuitas, 9 Oktober 2011. 
 
a   2011 data didasarkan pada laba kuartalan masing-masing perusahaan yang berakhir 30 September 2011. 
 
 
 

Exhibit 9 Rata-rata Harga Jual (ASP) Per Perbandingan Perangkat (dalam US $) 
  

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011E 
Nokiaa NA 128 110 98 
Apple 482 590 607 623 
Samsungb 134 120 118 146 
HTC 382 352 350 313 
RIM 346 349 330 305 

 

Sumber: Dibuat oleh casewriter berdasarkan laporan analis dan perkiraan penulis kasus. ASP Nokia berdasarkan Laporan "Nokia" Deutsche 
Bank Equity Research, Agustus 2011, hal. 24; Apple ASP dari Kulbinder Garcha et. al, "Apple Inc" Credit Suisse Equity Research, 5 
Oktober 2011, hlm. 7; Samsung ASP dari "Samsung Electronics," JP Morgan Asia Pacific Equity Research, 9 Oktober 2011, hlm. 6, 
ASP HTC dari laporan tahunan perusahaan dan perkiraan dari Laura Chen dan Yifan Lai, "HTC Corp," BNP Paribas Equity Research, 
November 24, 2011, p, 4, dan RIM ASP dari "Research in Motion Ltd:. Q4 (Februari ) F2011 Hasil, "Laporan Penelitian Bank Nasional 
25 Maret 2011. 

 
a   ASP Nokia dikonversi dari Euro dolar AS, berdasarkan kurs historis. 

 
b   Mencerminkan ASP dicampur Samsung, yang mencakup semua handset dan tablet. 
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Exhibit 10 HTC Merek Loyalitas dan Survei Kepuasan, pada Q3 2011a 

 

 
 
Sumber: HTC. "NPS" menunjukkan skor promotor bersih. Konsumen diminta: "Seberapa besar kemungkinan bahwa Anda akan 

merekomendasikan perusahaan X untuk teman atau kolega?" Respons mereka peringkat pada skala 1 sampai 10 dan 
dikategorikan menjadi tiga kelompok: "promotor" (skor 9-10), "pencela "(skor 0-6), dan" pasif "(skor 7-8). NPS kemudian 
mengambil persentase "promotor" dan mengurangi persentase "pencela." Semakin tinggi NPS, semakin tinggi loyalitas merek 
konsumen. 

 
a   Perubahan indikator kinerja sejak Q1 2011 adalah dalam tanda kurung. 
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