
Honda Brio vs Honda Mobilio 
 

Brio vs Mobilio – Di zaman sekarang, mobil merupakan salah satu kebutuhan yang cukup lumrah 

untuk bertransportasi. Namun bagi kalangan menengah keatas, mobil yang mereka kendarai  

mestilah mempunyai fitur yang cukup memadai, serta keunikan yang apik. 

Honda, sebagai salah satu pabrikan otomotive yang memproduksi mobil nampaknya telah 

mewujudkan kebutuhan semisal tadi. Di beberapa tahun belakangan, Honda telah mengeluarkan 

banyak varian mobil yang salah satunya adalah Brio dan juga Mobilio. 

Namun tentu saja, tiap hasil produk mobil keluaran Honda telah memiliki keunikan desain, fitur, dan 

spesifikasi yang juga bervariasi. Lantas, tim mobil-mewah akan berusaha menghadirkan ulasan 

tentang komparasi mobil Honda Brio vs Honda Mobilio. Kira-kira seperti apa ya? Disimak yuk.. 

 

 

Desain Eksterior  

Mobil Honda Brio terbilang punya ukuran yang cukup mungil tetapi sangatlah lincah serta 

mempunyai gaya desain eksterior yang sylish. Sehingga membuat confidence pengguna saat sedang 

berkendara, dengan munculnya tampilan yang makin trendi. Serta dibekali dengan fitur “new rear 

glass garnish” pada bagian belakang mobil. Sehingga membuat tampilan Honda Brio menjadi 

semakin modis dan juga kian atraktif. Dengan mempunayi fitur berteknologi canggih, tentunya 

semakin membuat mobil Honda Brio digandrungi oleh berbagai kalangan, terutama diantara kaula 

muda. 

Mobil ini adalah mobil jenis hatchback pabrikan Honda. Dan pada mobil ini sendiri terdapat 

beberapa fitur canggih yang akan memanjakan anda serta keluarga saat di perjalanan. Honda Brio 

merupakan jenis mobil yang mungil dan lincah. Untuk alasan mengapa di katakan mungil, adalah 

karena mobil Honda Brio punya panjang keseluruhan sekitar 3.610 mm serta lebar keseluruhan 

1.680 mm dan juga memiliki tinggi body keseluruhan 1.485 mm. Dengan ukuran seperti itu, tak 

heran mobil Honda Brio dikategorikan sebagai mobil mungil yang lincah. 

 

Secara umum, eksterior mobil Honda Mobilio menampilkan kesan low MPV elegan, dinamis dan juga 

sporty. Banyak yang beraanggapan bahwa konsep desain eksterior Mobilio merupakan yang terbaik 

dikelasnya. Keanggunan desainya bahkan mengantarkan mobil ini untuk mendapat gelar Best Low 

MPV of The Year 2015.  

Dengan mengusung tema desain “mobil keluarga berdesain sporty”, Honda Mobilio mampu 

merebut perhatian konsumen. Selain memiliki tampilan layaknya mobil keluarga berukuran besar 

serta mempunyai daya tampung tempat duduk yang berukuran lebar, mobil ini juga mempunyai 

gaya sporty layaknya mobil sport yang sama-sama memiliki bagasi besar. Contoh salah satunya 

terlihat pada seri Honda Mobilio S yang berdimensi 4.386mm x 1.683mm x 1.603mm dengan kisaran 

jarak sumbu roda mencapai 2.650 mm. 



Mobil yang berkapasitas maksimal 8 orang ini, memiliki ground clearance yang cukup tinggi. 

Sehingga sangat cocok untuk diajak pergi ke luar kota. Sedangkan untuk bermanuver di jalan 

perkotaan, Honda Mobilio tak jadi memiliki kendala yang berarti mengingat radius putarnya yang 

dapat mencapai 5.200 mm sehingga ketika melintasi belokan yang tajam, mobil ini masih tetap 

dapat stabil. Untuk bagian kaki-kakinya, telah Honda telah memasangkan velg berdiameter 15 inci 

yang berbalut ban berukuran 185/65 R15 sehingga membantu mobil ini untuk melesat lincah di 

jalanan. 

 

Tampilan Depan  

 

 

Img : http://news.okezone.com/read/2016/05/26/15/1398216/Honda-Brio-facelift-buatan-india-

mulai-diproduksi 

 

Untuk bagian grill depan fascia dari mobil Honda Brio, telah didesain berkarakter agresif lewat frame 

yang berbentuk seperti sabuk dan dilabur dengan sejenis warna krom. Lalu bagian tengah framenya 

dilengkapi dengan sebuah emblem logo Honda yang terlihat begitu ekslusif. Untuk foglamp dari 

Honda Brio (kecuali untuk tipe Brio Satya), sudah didesain tanpa adanya bingkai dan berukuran 

dimensi mungil.  

Meskipun ukrannya kecil, namun foglamp pada mobil Honda Brio ini mampu memberikan sinar yang 

lebih baik saat malam hari. Kemudian untuk bumper bagian depan yang berfungsi juga sebagai 

penutup dari radiator terdapat sebuah cover berbahan fiberglass yang dilabur warna hitam untuk 

menampilkan kesan aura city car yang modern.  

 



 

Img : http://motioncars.inquirer.net/36355/age-of-mobilio 

 

Desain eksterior dari Mobilio memang memenuhi seluruh aspek MPV masa kini. Pada bagian fascia 

depan mobil, Mobilio tampil pede dengan ukuran moncong yang sedikit panjang dan juga berukuran 

rendah. Hal ini membuat aura sporty menjadi cukup kuat. Desain lampu utamanya berbentuk elips 

dengan ujung yang runcing.  

Headlamp pada Mobilo didesain “menyatu” dalam sebuah wadah yang sepaket dengan lampu sein. 

Di bagian depan mobil juga terlihat grill yang memiliki aksen patah berkarakter tegas. Sementara 

untuk jenis Honda Mobilio RS, anda akan menjumpai desain fascia yang nampak lebih sangar. 

Mobilio RS sendiri memang didesain khusus memiliki tampang yang lebih sporty dengan adanya 

penempatan foglamp di kedua bagian ujung bawah yang bercover berbentuk trapesium. Front grill 

dari Mobilio RS pun juga tampil lebih gagah berkat kehadiran aksen krom dengan tambahan emblem 

Honda di bagian tengahnya. 

 

Tampilan Samping  

Untuk bagian sisi mobil Honda Brio (sebelah samping), tak banyak yang bisa dicitrakan kecuali desain 

bodi yang minimalis tanpaada  banyak lekukan seperti khasnya mobil LCGC. Namun satu hal yang 

harus menjadi perhatian adalah bagian body belakang yang didesain lebih dinamis dan juga  sporty. 

Sektor buritan mobil Honda Brio kali ini sudah dilengkapi dengan rear wiper serupa mobil modern. 

 

Dibagian samping mobil, konsep bodi Mobilio juga tak kalah terlihat keren. Sisi kanan-kiri Honda 

Mobilio memiliki lekukan dinamis yang berpadu konsep kaca bertingkat. Selain itu, sentuhan sensasi 

kemewahan juga dapat kita temukan di bagian door lower garnish Honda Mobilio. 

 

http://motioncars.inquirer.net/36355/age-of-mobilio


Tampilan Belakang  

Pada bagian belakang mobil Honda Brio terdapat chrome bumper garnish yang menjadikan tampilan 

belakang mobil terlihat lebih mewah dan juga atraktif. Selanjutnya, untuk stop lamp dari mobil 

Honda Brio, penempatan posisi lampu rem yang diletakkan pada sudut luar kendaraan semakin 

menambah citra "sporty" untuk tampilan body mobil sebelah belakang. Apalagi bila kita menengok 

spoiler mobil yang berdesain tail gate penuh gaya. Konsep desain pada Honda Brio ini dengan jelas 

mampu menampilkan sebuah aura mobil LCGC yang cukup stylish dan juga modern. 

 

Pada bagian buritan, bisa dikatakan semua tipe Mobilio memiliki desain bagian belakang yang 

identik. Mobil ini terlihat begitu stylish jika kita amati dari belakang lewat desain lampu utama 

berbentuk kotak serta lampu rem yang dipasangkan dibagian pintu belakang. Desain dari buritan 

mobil Honda Mobilio semakin cantik degan adanya tambahan tail light dibagian atas. Sedikit 

perbedaan baru akan kita jumpai pada bagian body kitnya, dimana untuk varian Mobilio tipe RS 

memiliki body kit yang agak lebih besar dan juga tegas. 

 

 

Desain Interior  

Secara konsep, interior dari mobil Honda Brio didesain dengan dimensi kabin yang cukup luas. Pada 

bagian dashboard mobil, panel instrumen yang ada memang masih standar, tapi tetap fungsional. 

Beberapa panel tersebut yakni panel audio system, USB port, AC, dan sebagainya.  

Lalu untuk setir kemudi, bagian kabin kemudi mobil Honda Brio punya desain yang terbilang 

minimalis dengan tak terlalu banyak instrumen lain yang memenuhi bagian dasbor kemudi.  

Bergerak ke interior belakang, mobil Brio juga menempatkan jok penumpang yang kesemuanya 

sudah dilengkapi sabuk keselamatan.  

Material bangku penumpang pada mobil Honda Brio pun telah memakai bahan material yang cukup 

bagus. Beralih ke bagasinya, untuk bagasinya cenderung terbilang kurang luas. Apalagi untuk mobil 

Honda Brio, pengguna tidak bisa melipat seat baris kedua sebagai tambahan ruang untuk bagasi. 

Namun hal ini dirasa wajar mengingat mobil Honda Brio sendiri lebih disegmentasikan sebagai city 

car, bukan untuk kendaraan yang multi fungsi. Dan bila kita lihat secara kualitas, material yang ada 

pada spesifikasi Brio di bagian interior jelas tidak bisa dipandang sebelah mata karena komposisinya 

dirasa sudah cukup baik untuk digunakan sebagai kendaraan masa kini. 

 

Bagian interior Mobilio pun juga tak kalah elegan. Kabin bagian depan atau dashboard Mobilio 

dirancang untuk memberikan pandangan luas untuk pengemudi sehingga jika kita sedang berada di 

dalam kabin, kita akan disuguhkan view pandangan yang maksimal. Konsep dari kabin kemudi Honda 

Mobilio ini selain membuat pengguna merasa nyaman juga otomatis akan membuat pengemudi 

lebih merasa pede saat driving. Selain itu, kabin ini juga menyediakan ruang kepala yang lebih tinggi 

dan porsi ruang kaki yang cukup lapang.  



Kemudian untuk bagian panel dashboard Honda Mobilio, dibuat lebih atraktif dengan desain setir 

kemudi tilt steering yang dapat memberikan kenyamanan bagi setiap pengemudinya.  

Untuk panel instrumen dashboard Mobilio, panel meter clusternya dibuat lebih eye catching dan 

futuristik dengan 3 display meter yang memberikan informasi akurat serta mudah dipantau oleh 

pengemudi.  

Sedangkan bagian tengah display meter, terdapat beberapa instrumen seperti multi information LCD 

display sebagai penunjuk informasi kosumsi BBM dan juga jarak tempuh yang berdesain informatif. 

Untuk dashboard, Honda Mobilio juga memiliki panel sistem audio modern untuk memenuhi 

kebutuhan entertainment pengguna secara lengkap.  

Berpindah ke bangku kemudinya, ruang kemudi Mobilio memakai bahan semi-bucket berdesain 

ergonomis sehingga lebih memberikan rasa nyaman saat sedang dikemudikan. Material jok mobil 

pada kursi penumpang Mobilio pun cukup berkualitas. Yakni dengan memakai material lembut, serta 

dibuat lebih ramping. Lalu, bagasi Mobilio sendiri juga dibuat lebih lega serta fleksibel untuk 

menunjang kebutuhan pengguna akan bagasi. 

 

 

Spesifikasi Mesin  

Mobil honda brio, bisa dibilang memilki ukuran yang relative mungil, akn tetapi mobil ini punya 

performa tangguh dan laju yang sangat lincah. Dibekali dengan mesin bertipe 1.2L SOHC 4 buah 

silinder segaris dan 16 katup berteknologi i-VTEC+DBW untuk kesemua type dengan volume silinder 

1.198 cc, yang berbanding dengan diameter x langkah  73 mm x 88,4 mm serta disertai 

perbandingan kompresi mobil 10,3 : 1. Tentunya, si mesin ini dengan dibekali dengan power mesin 

yang mampu mencapai besar tenaga maxsimum sebesar 120 PS / 6000 rpm dan untuk torsinya, 145 

Nm / 4800 rpm. 

Dibekali dengan mesin berspesifikasi seperti di atas, menjadikan mobil ini memiliki performa 

tangguh yang didampingi dengan sistem suplai bahan bakar khas "PGM-FI" akan membuat mesin 

mobil ini mampu untuk bekerja dengan mantap dan sekaligus lebih efisien untuk penggunaan bahan 

bakar. Selain itu, pada mobl ini terdapat sebuah fitur “drive by wire”, sistem ini adalah sebuah 

sistem elektronik untuk mengendalikan buka tutup throttle valve guna presisi akselerasi maxsimal. 

Namun sekaligus tetap irit bensin dan juga mempunyai transmisi 5 kecepatan. 

 

Walaupun punya 6 seri varian mobil yang berbeda, jika anda menengok dapur pacu dari setiap 

mobilnya, bisa dikatakan tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti. Karna semuanya masih 

memakai mesin yang bersuplai bahan bakar bersistem PGM-FI yang tentunya telah teruji mampu 

menopang kebutuhan mobil dan memberi performa lebih baik. Dengan diameter x langkah 

73,04mm x 89,4mm , dan bervolume silinder 1496cc serta punya perbandingan kompresi 10,3 : 1 

otomatis akan menjadikan mobil ini terasa lebih kuat. 

Dengan menyematkan teknologi PGM FI, mesin dari Honda Mobilio jadi punya suplay bahan bakar 

yang efisien dengan tanpa mengurangi proporsi kekuatan mobil ini saat sedang melaju. Tercatat 

Mobilio ini memiliki daya maksimum sebesar 87 kw (118PS) / 6.600 rpm. Selain itu, mesinnya sendiri 



sudah berteknologi Torque Boost Resonator yang sanggup untuk meningkatkan torsi pada putaran 

bawah serta power maksimal untuk putaran atas, namun tetap irit bahan bakar.  

Hematnya bahan bakar Honda Mobilio bahkan telah dibuktikan melalui uji coba konsumsi bahan 

bakar yang memberikan cacatan konsumsi 26,7km/liter. Catatan milik Mobilio ini menjadikannya 

sebagai mobil low MPV paling irit di Indonesia. Mesin terbaru si Honda Mobilio sudah lolos uji emisi 

standar EURO 4 sehingga menjadikanya termasuk ke kategori kendaraan yang ramah lingkungan.  

Pada bagian sistem transmisi penggerak, Honda Mobilio terbagi dalam dua varian, yaitu varian 

dengan sistem transmisi otomatis “CVT” dan juga varian Mobilio 5-Speed manual transmition. 

 

 

Teknologi dan Safety Fitur  

Selain desain cool dan mesin tangguh, tentunya spek mobil Honda Brio juga mesti dilengkapi dengan 

fitur yang menunjang keselamatan dan juga kenyamanan. Oke, kita mulai dari fitur safety terlebih 

dahulu. Kali ini, mobil Honda membangun Brio dengan membawa teknologi rangka bodi tipe G-CON 

+ ACE.  

Struktur rangka atau bodi dari mobil Honda Brio ini akan memberi perlindungan maksimal keseluruh 

penggunanya ketika terjadi benturan. Selain itu, mobil Honda pun membekali Brio ini dengan system 

standar keamanan yang cukup sering digunakan dalam varian mobil lain, semisal misalnya 

Pedestrian Protection, Side Impact Beam, dan juga Dual Front SRS Airbags.  

Kerennya lagi, kesemua fitur keamanan tersebut hadir pada mobil Honda Brio di semua tipe. Jadi, 

pabrikan Honda memang tak pilih-pilih dalam upaya menjamin keselamatan para konsumennya. 

Saatnya berpindah ke fitur keamanan dan juga kenyamanan. Untuk fitur keamananya, mobil Brio 

sudah dibekali dengan fitur Wave Key untuk semua tipe, serta system Keyless Entry, Immobilizer, 

dan juga Alarm System untuk tipe S dan juga E.  

Mobil Honda Brio sendiri telah dilengkapi dengan fitur multimedia, semisal MP3/WMA, Single Disc, 

Audio System Double Din AM/FM, Made for iPod (Tipe E), Aux Input, USB Port, serta Rear + Front 

Speaker (Tipe E & S) yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative media hiburan saat berkendara.  

Tak lupa juga, terdapat fitur stabilitas berkendara yang diberi nama Electric Power Steering dan juga 

panel Eco Indicator yang dapat memberikan rincian informasi secara real time untuk si pengemudi. 

Terakhir, untuk spesifikasi mobil Honda Brio juga sudah dilengkapi dengan AC guna memberikan 

kesejukan udara di ruang kabin. 

 

Honda Mobilio dilengkapi standar alat keselamatan tinggi. Terlihat dengan adanya pengaplikasian 

kerangka G CON+ACE (standar keselamatan pabrikan Honda). Kemudian ada pula Dual SRS Airbags di 

semua tipe. Honda Mobilio juga disuport oleh sistem pengereman “ABS plus EBD” (Tipe E CVT).  

Lalu untuk fitur keamanan yang lain, pada bagian kabinya juga telah tersedia seatbelt di tiap kursi. 

Seatbelt tersebut juga telah dilengkapi fitur Pretensioner with Load Limiter untuk mengindarkan 

tubuh dari ancaman cedera saat kecelakaan. Selain itu, mobil ini juga dibekali fitur One Touch 



Tumble di bagian kursi yang dapat dipegunakan untuk melipat seat kedua demi akses yang lebih 

mudah ke deretan seat ketiga.  

Selanjutnya, bagian jok Mobilio juga telah didukung dengan jok ISOFIX dan juga Tether yang 

ditempatkan ke bagian kedua sebagai kursi bayi. Terakhir, untuk fitur keselamatan juga terdapat 

fitur Pedestrian Protector di semua tipe Mobilio. 

Beralih ke fitur kenyamanannya, Mobilio sudah dilengkapi penunjang kebutuhan hiburan dan 

multimedia, seperti sistem audio single DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input (tipe S), 

Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input + USB Port + Made for iPod dan iPhone yang 

tersedia untuk Honda Mobilio tipe E.  

Selain itu disediakan juga fitur-fitur seperti Power Window, Power Door Mirror, Power Outlet, 

Footres, Green Glass, Eco Indicaor, dan AC Double Blower yang tersedia di semua tipe Mobilio. 

Sedangkan pada bagian keamanannya, sudah ada fitur Keyless Entry (tipe E), Wave Key, Immobilizer, 

dan juga Security Alarm (tipe E). 

 

 

Varian  

Honda menyediakan beberapa variant untuk mobil jenis Brio. Yakni seperti Brio Satya A M/T , Honda 

Brio Satya S M/T, Honda Brio Satya E M/T, Honda Brio S A/T, Honda Brio E A/T, Honda Brio Sports 

M/T, Honda Brio Sports A/T. 

 

Untuk Mobilio, Honda menawarkan beberapa varian kepada para konsumenya. Yakni seperti Honda 

Mobilio S M/T, Honda Mobilio E M/T, Honda Mobilio E CVT A/T, Honda Mobilio E Prestige A/T, 

Honda Mobilio RS M/T, Honda Mobilio RS CVT A/T, dan Honda Mobilio RS CVT Limited Edition A/T. 

 

 

Harga Pervarian  

Honda Brio Satya A M/T     Rp 114.900.000,- 

Honda Brio Satya S M/T     Rp 119.900.000,- 

Honda Brio Satya E M/T     Rp 125.900.000,- 

Honda Brio S A/T     Rp 149.600.000,- 

Honda Brio E A/T     Rp 157.600.000,- 

Honda Brio Sports M/T     Rp 172.000.000,- 

Honda Brio Sports A/T     Rp 182.000.000,- 

 



Honda Mobilio S M/T     Rp 176.500.000,- 

Honda Mobilio E M/T     Rp 197.000.000,- 

Honda Mobilio E CVT A/T    Rp 208.000.000,- 

Honda Mobilio E Prestige A/T    Rp 217.500.000,- 

Honda Mobilio RS M/T     Rp 220.000.000,- 

Honda Mobilio RS CVT A/T    Rp 230.500.000,- 

Honda Mobilio RS CVT Limited Edition A/T  Rp 233.000.000,- 

 

 

Kesimpulan  

Kedua mobil pabrikan Honda asal negri Jepang ini memiliki keunggulan tersendiri dengan fitur yang 

disajikan secara spesial. Bila dilihat dari mesin, baik Honda Brio maupun Honda Mobilio sama-sama 

menggunakan mesin berteknolgi I-Vtec khas Honda. Namun bila dilihat secara desain, fitur dan harga 

yang ditawarkan, anda pastinya dapat menilai sendiri tentang mana yang terbaik bagi anda dan 

kantong anda. Namun, dari dua mobil yang kita bandingkan kali ini, Mobilio adalah pilihan yang 

cukup baik untuk anda, meski harga yang ditawarkan relative sedikit lebih mahal. 
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Facebook: 

Brio dan Mobilio memanglah "bersaudara". Namun taukah anda perbedaan mereka? 

 

 


