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Sering SWR menjadi hal yang paling misterius pada dunia Amatir Radio. Sering pula saya dengar 
para amatir saling mengunggulkan hasil pengukuran SWR mereka masing-masing. Tampaknya 
ada semacam keharusan dengan segala daya upaya untuk mencapai nilai SWR 1:1. Kenapa 
demikian? 

Artikel ini di tulis untuk membantu memahami apakah sebenarnya SWR itu. Apa yang membuat 
SWR itu baik dan kapan Anda harus kuatir dengan nilai SWR anda. 

Apa itu SWR? 
SWR kadang juga di sebut VSWR. Singkatan dari Voltage Standing Wave Ratio. Apakah arti 
sesungguhnya dari istilah / singkatan ini? Cara terbaik untuk memahami SWR ini adalah dengan 
percontohan. 

Pada kebanyakan instalasi stasiun amatir radio, transmiter dihubungkan ke kabel antena dan 
kemudian kabel tersebut dihubungkan ke antena. Pada saat Anda memancar, transmiter 
mengahasilkan tegangan frekuensi radio (RF) pada ujung kabel yang terhubung ke pesawat 
transmiter Anda. Tegangan ini akan merambat sepanjang kabel menuju ujung satunya yang 
terhubung ke antenna. Inilah yang di sebut gelombang tegangan maju (forward wave). Pada 
beberapa kasus sebagian forward wave ini di pantulkan oleh antena yang merambat balik 
menuju ke arah transceiver melalui kabel tersebut. Inilah yang di sebut gelombang tegangan 
terpantulkan (reflected wave). Hal ini bisa di bayangkan seperti suara gema yang di hasilkan dari 
suara kita yang terpantul pada dinding gua.  

Jadi SWR adalah ukuran yang menggambarkan kondisi gelombang tegangan maju dan balik 
serta perbandingan kedua gelombang tersebut. 

Mari kita perhatikan apa yang terjadi jika transmiter dihubungkan dengan kabel coax 50 Ohm 
ke sebuah antena yang 50 Ohm juga. Untuk saat ini marilah kita umpamakan kabel coax tidak 
ada rugi-rugi (loss) dan transmiter menghasilkan sinyal CW sebesar 1W. Jika anda melihat sinyal 



pada keluaran transmitter dengan sebuah osiloskop akan tampak gelombang sinusoidal. 
Amplitudo gelombang sinus ini akan sesuai daya yang di hasilkan dari transmitter yaitu 1W. 
Semakin besar amplitudonya akan semakin besar daya yang di keluarkan oleh transmiter. 
Gelombang energy ini akan merambat melalui coax menuju ke antena. Jika antenna 
mempunyai impedansi yang sama yaitu dengan impedansi coax 50 Ohm maka semua 
gelombang energi akan masuk ke antena dan di pancarkan. Jika Anda melakukan pengukuran di 
manapun sepanjang kabel coax akan mempunyai tegangan dan bentuk gelombang yang sama 
seperti pada titik keluaran langsung dari transmiter. Inilah yang di sebut kondisi selaras atau 
para amatir radio sering menyebutnya kondisi MATCH atau MATCHING dengan nilai SWR 1:1. 

Pada kasus beban resistif seperti contoh diatas nilai SWR dapat dengan mudah di hitung 
dengan rumus : 

   Beban R  / Z0          atau          Z0 / Beban R         

 
Beban R sama dengan nilai impedansi antenna 
Z0 sama dengan nilai impedansi kabel coax 
 
Rumus diatas di gunakan salah satu dimana yang menghasilkan nilai SWR lebih besar atau sama 
dengan 1. ( ≥ 1 ) 
 
Beban atau resistansi terminasi adalah resintasi RF pada ujung kabel coax. Hal ini bisa berupa 
antenna, amplifier RF atau dummy load. Impedansi coax adalah impedansi kabel penghubung 
ke antenna yang karekteristik impedansinya di pengaruhi oleh berbagai faktor misalnya bahan 
pembuatan, besarnya kawat konduktor, jarak antara konduktor inti dan konduktor 
penyelubung, bahan pembungkus konduktor inti dan lain-lain. Pada umumnya pembuat kabel 
akan memberikan nilai impedansi kabel tersebut dan Anda tidak bisa mengubah-ubah nilai 
tersebut lebih jauh. 
 
Bagaimana jika sekarang antena bukan 50 Ohm? Misalkan impedansi antenna adalah 100 Ohm 
dan impedansi kabel masih tetap 50 Ohm. SWR dengan konfigurasi seperti ini setelah di hitung 
menjadi 100/50 atau 2:1. Sekarang gelombang energy yang mencapai antenna sebagaian akan 
di pancarkan oleh antenna dan sebagian lagi akan di pantulkan oleh antenna kembali ke 
transmitter melalui kabel antenna. Antena tidak MATCHED dengan kabel transmisi (kabel 
antenna) maka terjadi pantulan gelombang energy. Dengan SWR 2:1, 33 persen gelombang 
tegangan di pantulkan balik seperti sebuah gema melalui kabel antenna tersebut. Daftar Table 
1 di bawah ini memperlihatkan berapa banyak tegangan dan daya yang di pantulkan untuk 
berbagai nilai SWR.  
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada saat kondisi tidak MATCHED sesuatu yang menarik terjadi sepanjang kabel antenna. 
Sebelumnya di terangkan saat kondisi MATCHED tegangan dan bentuk gelombang sepanjang 
kabel adalah sama dengan di titik keluaran langsung dari transmitter (jack antenna di 
transmitter). Sekarang saat kondisi tidak MATCHED tegangan di sepanjang kabel akan berbeda 
beda (ada yang tinggi dan rendah). 33 persen gelombang tegangan yang di pantulkan antenna 
(reflected wave) akan saling menambah atau mengurangi dengan gelombang tegangan 
majunya (forward wave). Pada suatu titik di kabel gelombang tegangan saling menambah 
menjadi 133 persen dan di suatu titik lainnya akan saling mengurangi menjadi 66 persen dari 
gelombang tegangan di terminal output transmitter. Perbandingan atau rasio tegangan menjadi 
133 / 66 atau 2.0. Rasio tegangan inilah yang menetukan nilai SWR. Fenomena tegangan 
berubah ubah di tempat yang berbeda-beda sepanjang kabel dan berbeda dengan tegangan 
yang di keluarkan oleh transmitter inilah yang akan menghasilkan “Standing Wave” (gelombang 
tetap). Standing wave hanya akan muncul jika kondisi tidak MATCHED. 

Apakah nilai SWR tinggi berarti daya yang di pancarkan menjadi lebih 
kecil ? 
Jawabannya tidak selalu terjadi pengurangan yang dramatis. Percaya atau tidak, kenyataanya 
100 persen daya di pancarkan pada kedua contoh diatas. Pada contoh pertama, dengan 
antenna 50 Ohm, mudah kita melihat bagaimana semua daya di pancarkan karena tidak ada 
yang di pantulkan oleh antenna. Pada contoh kedua, 33 persen di pantulkan antenna kembali 
ke pemancar melalui kabel dan saat mencapai transmitter gelombang ini pancarkan balik lagi 
menuju antenna. Gelombang ini bolak balik melalui kabel yang tanpa rugi-rugi (lossless) sampai 
semuanya terpancarkan oleh antenna. Hal penting yang perlu di garis bawahi adalah jika kabel 



antenna memiliki rugi-rugi yang sangat kecil berapapun nilai SWR hampir semua daya akan di 
pancarkan oleh antenna. Contoh selanjutnya akan memperjelas bagaimana hal ini bisa terjadi. 

Apakah nilai SWR tinggi berarti jelek atau tidak? 
Sekarang Anda sudah mulai mengerti apa itu SWR, beberapa contoh berikut akan menunjukan 
mengapa nilai SWR tinggi akan memperkecil daya yang di pancarkan dan pada beberapa kasus 
tidak perlu di kuatirkan. Cara termudah mengetahui bagaimana SWR mempengaruhi system 
antenna adalah dengan melihat gambar 1 dan gambar 2 di bawah ini. Gambar tersebut diambil 
dari buku ARRL Handbook di bagian bab yang membahas kabel transmisi. Pada buku tersebut 
membahas teori yang sangat dalam yang tidak akan di terangkan dalam tulisan ini. Jika anda 
ingin jadi ahli dalam hal ini bacalah buku ARRL Handbook tersebut. 
 
Pada contoh sebelumnya, kabel transmisi (kabel antenna) dianggap tidak punya rugi-rugi (loss) 
dan semua daya yang di salurkan masuk semua ke antenna. Ini cara termudah untuk 
menggambarkan apa yang terjadi pada gelombang yang terpantulkan (reflected wave). Tetapi 
hal ini tidak mencerminkan dunia nyata, dimana semua kabel transmisi pasti mempunyai rugi-
rugi. Misalkan kita mempunyai kabel antenna 50 Ohm dengan panjang tertentu dengan rugi-
rugi total sebesar 3dB (50% daya) dan sebuah antenna 50 Ohm. Maka SWR-nya adalah 1:1. 
Dengan daya pancar 1W maka 0.5W akan mencapai antenna dan di pancarkan. Karena SWR 1:1 
maka tidak ada rugi-rugi karena keadaan tidak MATCH yang perlu di kuatirkan. Situasi ini 
sederhana dan tidak di perlukan grafik atau daftar perhitungan. Tetapi dunia nyata tidak 
sesederhana itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekarang jika antennanya 100 Ohm di hubungkan dengan kabel yang sama 50 Ohm. Maka SWR 
di antenna menjadi 2:1 karena 100/50 = 2.0. Menurut Gambar 1, kita dapatkan tambahan rugi-
rugi karena Standing Wave sebesar 0.35dB. (Lihat garis merah dengan nilai SWR = 2 dan pada 
sumbu x / mendatar kita cari nilai 3dB. Ini nilai rugi-rugi kabel kita. Perpotongan nilai 3dB pada 
garis merah SWR = 2 jika di tarik garis lurus ke kiri pada sumbu vertical akan kita dapatkan nilai 
0.35dB rugi-rugi tambahan karena adanya Standing Wave). Jadi rugi-rugi total adalah 3.35db 
sehingga daya pada antenna menjadi 0.46W. Tidak berbeda jauh dari nilai sempurna SWR 1:1. 
(0.5W jika SWR 1:1 dan 0.46W jika SWR 2:1). 
 
Bagaimana jika SWRnya 3:1 dengan kabel yang sama di atas? Berdasarkan Gambar 1 di atas 
lagi, kita akan mendapatkan rugi-rugi tambahan sebesar 0.9dB sehingga total menjadi 3.9dB 
atau setara 0.41W yang akan di pancarkan antenna. Nilai rugi-rugi tambahan ini tidaklah besar 
walaupun nilai SWRnya 3:1. Pada hampir semua kondisi penguragan 0.9dB tidak akan terlihat 
pada pancaran di udara. Bahkan pada SWR 3:1 pengurangan sinyal tidak akan banyak 
berpengaruh. 
 
Tabel perbandingan SWR terhadap rugi-rugi akan dengan mudah memperlihatkan tambahan 
rugi-rugi pada system antenna Anda sepanjang Anda mengetahui berapa rugi-rugi kabel 
antenna yang di pakai pada kondisi MATCHED. 

Apakah sudah seperti itu saja mengenai SWR? 
Tentu sja tidak. Bahkan masih lebih banyak lagi yang bisa di pelajari dari SWR. Salah satu kondisi 
yang aneh terjadi pada kabel transmisi yang panjang dan punya rugi-rugi, yang membuat SWR 
kelihatan bagus pada sisi dekat output antenna di transmitter, padahal jika di ukur pada dekat 
antenna nilai SWRnya sangat jelek. Sangat bisa terjadi pengukuran SWR bagus, rugi-rugi pada 
kabel antenna besar tapi tidak ada daya yang keluar di antenna. Berikut adalah contohnya. 

Misalkan Anda baru saja memasang antenna 2 meter band dan memakai kabel RG-8X 
sepanjang 36 meter. Data pabrikan menjelaskan bahwa untuk panjang tersebut dan pada 
frekuensi 2 meter band Anda akan mempunyai rugi-rugi pada kabel sebesar 4.5dB. Nilai yang 
jelek untuk suatu rugi-rugi tapi Anda sudah terlanjur membelinya. Kemudian Anda mengukur 
SWR pada keluaran transmitter Anda dan mendapatkan SWR 2:1. Suatu nilai yang tidak bagus 
menurut Anda. Tapi seberapa jelekah nilai tersebut? Masih ingatkah Anda bahwa gelombang 
pantul (reflected wave) akan di pantulkan terus dari antenna ke transmitter dan dari 
transmitter di pantulkan lagi ke antenna sampai akhirnya semuanya akan di pancarkan oleh 
antenna? Hal ini terjadi jika tidak ada rugi-rugi kabel transmisi. Tapi sekarang kita menggunakan 
kabel transmisi dengan rugi-rugi 4.5dB dari ujung kabel ke ujung lainnya. Sekali gelombang 
pantul melalui kabel dia akan berkurang 4.5db jadi kalau bolak balik dia akan berkurang 9.0dB. 
Jadi rugi-rugi kabel transmisi akan terus mengurangi gelombang pantul tersebut yang pada 
akhirnya akan hilang dan tidak terpancarkan oleh antenna. 



Sampai sejauh inikah kejelekannya? Mari kita lihat pada Gambar 2 di bawah. Dengan nilai SWR 
2:1 pada output transmitter dan rugi-rugi kabel 4.5dB, pada Gambar 2 akan di peroleh nilai 
SWR 20:1 di sisi antenna (pengkuran dilakukan langsung sbelum masuk ke antenna, bukan di 
jack output antenna transmitter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nilai yang sangat fantastis! Nilai ini jauh lebih buruk daripada nilai SWR 2:1 yang di ukur 
langsung pada sisi jack output antenna. Melihat balik pada Gambar 1, dengan nilai SWR 20:1 
pada sisi antenna maka akan ada rugi-rugi tambahan sebesar 7dB karena kondisi tidak 
MATCHED. Pada kenyataanya, system antenna yang Anda kira mempunyai rugi-rugi 4.5dB 
ternyata sesungguhnya punya rugi-rugi 11.5dB. kurang dari sepersepuluh daya yang di hasilkan 
oleh transmitter akan di pancarkan oleh antenna! Sangat mengejutkan, bukan? 

Jika kabel yang sama di buat open (tidak ada antennanya pada ujung kabel lainnya) dan panjang 
kabel sampai beberapa puluh meter maka SWR meter pada sisi jack output transmitter akan 
terbaca SWR 1:1. Mengapa demikian? Sebab rugi-rugi kabel pada kabel transmisi yang panjang 
akan tampak seperti resistansi maya oleh transmitter sebab gelombang terpantul (reflected 
wave) lama-lama akan lenyap karena adanya rugi-rugi kabel. Ingat bahwa tanpa adanya 
gelombang terpantul itu sama halnya dengan saat kondisi SWR 1:1. Nilai resitansi maya yang 
dalam hal ini adalah 50 Ohm itu adalah karakteristik dari nilai impedansi kabel itu sendiri. Maka 
di pasaran ada kabel dengan nilai 50 Ohm, 75 Ohm, 300 Ohm dll. Nilai tersebut adalah nilai 
impedansi yang akan di “rasakan” oleh gelombang RF pada saat kabel tersebut  panjangnya tak 
terhingga. Atau dengan kata lain, inilah besarnya resistansi beban yang di butuhkan agar tidak 
terjadi gelombang pantul (reflected wave) dan MATCHED dengan kabel transmisinya. 

Jadi kesimpulan dari contoh di atas adalah untuk selalu melakukan pengukuran SWR pada sisi 
antenna atau sedekat mungkin dengan antenna khusunya jika Anda menggunakan kabel 
transmisi yang sangat panjang. Pengukuran SWR pada sisi jack output antenna transmitter 
dapat mengelabui Anda. Hal yang kedua adalah karakteristik impedansi yang di berikan oleh 
pabrikan adalah karakteristik impedansi pada saat kondisi MATCHED atau pada kondisi SWR 
1:1. Diluar kondisi MATCHED dapat menimbulakn rugi-rugi (loss). 

Mengapa kabel transmisi LADDER LINE (anak tangga) bisa bekerja pada 
nilai SWR tinggi 
Kabel transmisi dengan bentuk kabel terbuka, bentuk anak tangga (ladder line) sudah sejak 
dahulu di gunakan pada awal-awal dunia radio di temukan. Bentuk kabel tersebut mempunyai 
rugi-rugi yang cukup rendah pada frekuensi HF. Lebih rendah dari semua jenis kabel kecuali 
kabel coax dengan kualitas yang sangat tinggi. Sebagai contohnya, kabel Ladder Line 450 Ohm 
sepanjang 90 meter mempunyai rugi-rugi sekitar 0.5dB pada frekuensi 30MHz dan pada kondisi 
MATCHED. Lain halnya untuk kabel coax kualitas tinggi yang mahal akan mempunyai rugi-rugi 
sekitar 1dB pada frekuensi dan panjang kabel yang sama. Pada pasaran umum dan yang sering 
di gunakan amatir biasanya sekitar lebih dari 2dB rugi-ruginya. Rugi-rugi yang rendah pada 
kabel Ladder Line adalah karena model kabel ini mempunyai dielektrik udara (spasi antara 2 
kabel adalah udara, lain halnya coax yang spasi antara 2 kabel biasanya punya bahan jenis 



tertentu). Rugi-rugi yang rendah ini memungkiankan kabel Ladder Line di gunakan pada kondisi 
SWR antenna yang tinggi walaupun diukur pada sisi output transmiter. Rugi-rugi kabel yang 
kecil ini memungkinkan gelombang pantul (reflected wave) dapat di pancarkan dan tidak hilang 
karena rugi-rugi kabel yang besar. 

Satu contoh terakhir ini akan menunjukan bagaimana hal ini bisa terjadi. Misalkan Anda 
mendirikan antenna HF sepanjang 1 lambda dan sebagai kabel transmisinya Anda 
menggunakan kabel model Ladder Line 450 Ohm sepanjang 90 meter yang mempunyai rugi-
rugi 0.5dB pada frekuensi 30MHz. Antena Anda di buat untuk bekerja pada band 10 meter dan 
misalkan Anda tahu antenna Anda mempunyai impedansi 4500 Ohm. Dengan nilai-nilai diatas 
maka nilai SWR menjadi 4500/450 atau 10:1 dengan menggunakan kabel Ladder Line tadi. 
Besar sekali, bukan? Nanti dulu, coba kita perhatikan lebih seksama. Dengan melihat Gambar 1 
di atas dengan rugi-rugi kabel 0.5dB pada kondisi MATCHED dan akan ada penambahan rugi-
rugi sebesar 0.9dB pada kondisi SWR 10:1. Jadi total rugi-ruginya menjadi 1.4dB. Nilai yang 
tidak terlalu jelek. Dengan tambahan Antena Tuner, Anda sudah siap ber-QSO. 

Misalkan teman Anda tidak suka dengan bentuk kabel Ladder Line dan ingin mencoba hal yang 
sama dengan Anda tapi menggunkan kabel coax 50 Ohm yang bagus dan mahal karena jarak ke 
antenna miliknya cuma 12 meter. Dia mengunggulkan kabelnya yang memiliki rugi-rugi hanya 
0.25dB. Setengah dari rugi-rugi kabel Ladder Line Anda. Dan dia juga berpikir bisa pakai Antena 
Tuner seperti Anda. Anda cuma tersenyum karena karena dengan antenna yang punya 
impedansi 4500 Ohm dan memakai kabel coax 50 Ohm maka SWRnya kan jadi 4500/50 atau 
90:1. Dari Gambar 1 akan di dapatkan tambahan rugi-rugi 12dB. Tentu saja dia akan 
mendapatkan juga SWR 1:1 dengan menggunakan Antena Tuner, tapi total daya yang 
terpancarkan oleh antenna akan lebih besar dengan sistem antena Anda yang mengunakan 
Ladder Line. Bisa di tebak siapa yang paling mungkin bisa QSO DX lintas negara? 

Kesimpulan 
Saya berharap dengan contoh-contoh di atas Anda akan lebih memahami SWR. Kapan nilai ini 
penting dan kapan nilai ini tidak begitu penting. Dengan bantuan grafik Gambar 1 dan 2 diatas 
Anda bisa memperhitungkan berapa besar daya transmiter Anda yang dapat di pancarkan ke 
udara oleh sistem antena Anda. 
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