
Perubahan Honda Accord 

Sedan adalah salah satu tipe mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tipe mobil 

berdimensi panjang ini menjadi pilihan karena kenyamanan yang ditawarkannya, sekaligus 

performa mesin yang memang lebih tinggi dibandingkan kendaraan roda empat tipe lain. Beberapa 

sedan menjadi barang incaran para kolektor, salah satunya adalah Honda Accord, yang sampai saat 

ini masih menjadi rival abadi daripada Toyota Camry. 

Honda Accord sudah mengalami beberapa kali perubahan bentuk, baik secara major maupun 

minor. Mobil yang sekarang memiliki harga cukup tinggi ini, di kisaran Rp 600 Jutaan untuk satu 

unitnya. Lalu, bagaimana sejarah mobil ini? Berikut ulasannya. 

Mobil dari pabrikan berlambang H ini pertama kali dijual di Indonesia pada tahun 1978, yang 

mana Indonesia masih mendapatkan Accord generasi pertama. Mobil ini awalnya memiliki dua 

pintu saja dengan kapasitas mesin 1.6L atau 1.600 cc, Accord menawarkan daya maksimum 68 

Hp dengan berat total 900 kg. Generasi pertama hadir dalam waktu 1976 sampai 1981. 

Generasi kedua hadir pada rentang waktu 1982 hingga 1985. Memiliki tampilan yang lebih keren, 

besar, dan tenaga lebih besar. Kapasitas mesin naik menjadi 1.8L dengan tenaga bertambah 

menjadi 75 Hp. Dikenal dengan nama ‘Honda Accord Executive’ di Indonesia. 

Sejarah mobil ini dilanjutkan dengan generasi ketiga, antara tahun 1986 hingga 1989. Accord pada 

masa ini memiliki tampilan yang kembali lebih besar, dengan daya mesin mencapai 98 Hp dan 

kapasitas mesin sudah menyentuh 2.0L atau 2.000 cc. Generasi berikutnya, dari empat sampai 

delapan, Accord mengalami perombakan total dari segi mesin, yang menjadi 3.5L V-6, lalu 

dimensi yang semakin besar, serta tentunya lebih mahal. 

Paling terbaru, generasi kesembilan, hadir pada tahun 2013. Menjadikan Accord sebagai sedan 

Honda yang paling mewah, lengkap dengan mesin yang memiliki tenaga 176 Ps, hingga kapasitas 

mesin 2.4 L DOHC i-VTEC. 

Diatas adalah sejarah singkat perubahan Honda Accord dari masa ke masa. Tentunya semakin 

modern dan memberikan pengalaman berkedara yang berbeda bagi setiap generasi. 



 


