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ABSTRACT

Arrhythmia disease now can be detected by using ECG. One method used to detect diseases that takes advantage of ECG 
arrhythmia is Fuzzy Learning Vector Quantization (FLVQ) algorithms. However there has been no research studies to 
manufacture a convenient detection tool and easy to use by patients. In this study, author develops hardware based on 
the Field Programmable Gate Array (FPGA) device with the type Spartan-3AN XCS700AN using current programming 
language VHSIC Hardware Description Language (VHDL). The results showed that a successful implementation with 
average accuracy of 88.24%. The result of this study is expected to assist the development of accurate detection tool used 
by humans comfortably. 
Keywords: Fuzzy Learning Vector Quantization, Field Programmable Gate Array, Arrhythmia, Neural Network. 

1. Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang 
Jantung adalah organ yang paling penting di dalam tubuh manusia. Jika jantung tidak berfungsi dengan baik, maka 
pengiriman oksigen ke seluruh sel dalam tubuh akan terhambat dan menyebabkan fungsi organ dalam tubuh tidak bekerja 
dengan baik. Pendeteksian yang efektif di dunia medis untuk kondisi seperti ini dilakukan dengan menggunakan 
Electrocardiogram (ECG)[1]. Sinyal ECG yang dihasilkan oleh jantung melalui sensor ECG dapat membantu dokter 
mendiagnosa apakah seseorang terkena Aritmia atau tidak. 
 
Saat ini Aritmia sudah dapat dideteksi dengan menggunakan elektrokardiografi. Namun, belum ada alat pendeteksi 
aritmia yang nyaman dan dapat dibawa kemana-mana oleh pasien. Alat ini dibutuhkan untuk pendeteksian dini dan 
penyelamatan lebih cepat jika terjadi sesuatu terhadap pasien aritmia. Hal ini mendorong dilaksanakannya riset untuk 
mengembangkan alat pendeteksi aritmia yang mudah dan nyaman digunakan oleh pasien. Pada penelitian ini dikaji 
mengenai implementasi algoritma FLVQ pada FPGA untuk membuat purnarupa dari alat pendeteksi tersebut. 
Penggunaan FPGA memungkinkan pengembang untuk merancang perangkat keras secara bebas tanpa harus memikirkan 
komponen elektronika pada saat proses implementasi rancangan dilakukan[2]. 
 
1.2. Tujuan 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 
1) Mengimplementasikan algoritma FLVQ pada FPGA untuk mendeteksi aritmia 
2) Implementasi tersebut memperoleh akurasi yang memuaskan. 

 
1.3. Definisi Permasalahan 
Permasalahan yang diamati dapat didefinisikan sebagai berikut: 
1) Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma FLVQ pada FGPA. 
2) Seberapa tinggi akurasi dari implementasi FLVQ pada FPGA dalam medeteksi Aritmia menggunakan data ECG. 

 
2. Landasan Teori 
2.1  Fuzzy Learning Vector Quantization Algorithm 
Fuzzy Learning Vector Quantization adalah pengembangan lebih lanjut dari algoritma Learning Vector Quantization[3]. 
Algoritma ini memanfaatkan teori fuzzy pada vektor masukan, proses pembelajaran, dan penentuan kategori vektor 
masukan. Algoritma ini bekerja dengan prinsip winner take all dan memiliki waktu komputasi yang cepat dan tingkat 
pengenalan yang tinggi dibandingkan LVQ. Tujuan pelatihan FLVQ adalah menentukan vektor pewakil pada lapisan 
cluster yang paling representatif, sehingga mampu mengenali seluruh data masukan[1]. 
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Gambar 1. Arsitektur FLVQ 

 
Pada Gambar 1. terlihat bahwa FLVQ memiliki arsitektur yang memiliki 3 lapisan yaitu lapisan masukan, lapisan cluster, 
dan lapisan keluaran. Lapisan masukan terdiri dari beberapa neuron sedangkan lapisan keluaran terdiri dari neuron yang 
merupakan banyaknya target kelas pada data. Lapisan cluster terdiri dari neuron yang jumlahnya diperoleh dari perkalian 
antara banyaknya neuron pada lapisan masukan dengan banyaknya neuron pada lapisan keluaran. Setiap neuron tersebut 
dikelompokkan menjadi cluster untuk setiap target kelas dan setiap cluster tersebut memiliki jumlah neuron yang sesuai 
dengan jumlah neuron di vektor masukan.  
 
Ada dua cara untuk menginisialisasi vektor pewakil awal. Pertama dengan cara menggunakan vektor masukan pertama 
sebagai vektor pewakil kedua dengan mengambil secara acak salah satu vektor masukan dan menggunakannya sebagai 
vektor pewakil. Nilai similaritas dapat dicari setelah didapatkan nilai dari vektor pewakilnya. Nilai similiaritas dapat 
diperoleh dengan mencari nilai maksimal dari irisan antara vector masukan dengan vector pewakil. Nilai similaritas ini 
nantinya akan digunakan untuk mencari target keluaran kelas, sehingga nanti dapat dikenali data masukannya. 
 
Proses pembelajaran FLVQ dilakukan dengan melihat nilai similaritasnya di vektor keluaran. Setelah semua vektor 
pewakil dihitung nilai similaritasnya dengan vektor input, maka setiap elemen di lapisan cluster dicari nilai similaritas 
terkecilnya untuk dijadikan input pada lapisan keluaran. Penentuan vektor pewakil pemenang dilakukan dengan cara 
mencari nilai similaritas terbesar yang ada pada setiap elemen lapisan keluaran. 
 
1.1. Field Programmable Gate Array (FPGA) 
FPGA adalah device yang terdiri dari ribuan atau jutaan transistor yang bisa memiliki suatu logic function. Fungsi-fungsi 
yang dapat dilakukan oleh FPGA dari yang paling sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan sampai fungsi yang 
kompleks seperti pendeteksian error dan penyaringan digital. Tipe FPGA yang digunakan untuk mengimplementasi 
program FLVQ ini adalah Spartan-3AN FPGA. 
 
1.2. Elektrocardiograph (ECG) 
ECG adalah alat untuk mengukur aktivitas listrik yang dilakukan oleh jantung dan direkam dari luar dengan 
menggunakan elektroda. ECG dapat membantu kita mendeteksi apakah seseorang mengalami penyakit aritmia atau tidak. 
Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data ECG yang berasal dari basisdata Physiobank[4]. Data tersebut sudah 
diklasifikasi berdasarkan fitur dan dilakukan pre-processing menggunakan wavelet lifting scheme[5][6] tingkat 4 oleh 
saudara Fauzi[7]. Sinyal EKG terdiri dari 300 fitur dan 1 fiturnya terbagi atas P, Q, R, S, dan T[8]. Hal ini menyebabkan 
data 300 fitur tersebut dapat dikompresi menjadi 19 dan 38 fitur dan data kompresi tersebut mencerminkan data 300 fitur. 
 
1.3. Representasi Data ECG Dalam FPGA 
Penelitian ini menggunakan representasi 2's complement 12-bit fixed point[9] sebagai representasi data ECG. Dalam 
representasi 2's complement 12-bit, bit pertama digunakan sebagai Sign bit, 3-bit selanjutnya sebagai Integer bit, dan 
sisanya (8-bit) adalah mantissa dari bilangan. Dengan representasi seperti ini, maka rentang nilai yang dapat 
direpresentasikan berkisar dari -8 sampai dengan 7,99609375. 
 
3. Metode Penelitian 
Metode dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Perancangan desain FLVQ dengan cara membuat modul-modul yang dibutuhkan saat pembuatan implementasi di 

FPGA. 
2) Pengimplementasian algoritma FLVQ dengan membuat program tersebut di FPGA. Implementasi berdasarkan 

rancangan modul-modul yang telah dibuat sebelumnya. 
3) Data sebelumnya dilakukan pre-processing dan dilakukan pelatihan di program java yang telah dibuat sebelumnya 

oleh saudara Wahyu Tri Anggoro[10] sebelum dilakukan pengujian data. 
4) Pelaksanaan uji coba terhadap program yang dibuat menggunakan data yang sudah dilakukan pre-processing serta 

melakukan analisis terhadap uji coba yang dilakukan. 
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Gambar 2. Modul Implementasi FLVQ di FPGA 

 
4. Rancangan Modul Fuzzy Learning Vector Quantization Pada Field Programmable Gate 
Array 
Modul Input, Cluster, dan Output Layer digunakan sebagai satu kesatuan dan disebut FLVQ layer. Layer ini digunakan 
untuk melakukan pelatihan data, yaitu mencari nilai similaritas dan menentukan target keluaran dari data yang diberikan.  
 
FLVQ layer ini terhubung dengan Reference Vector (RAM) yang digunakan untuk menyimpan nilai dari vektor pewakil 
dan Update Weight Unit yang digunakan untuk mengupdate nilai dari vektor pewakil di dalam Modul Reference Vector 
(RAM). Hasil dari FLVQ layer ini akan digunakan untuk modul Update Weight Unit sebagai penentu vektor pewakil 
mana yang akan diupdate dan kategori klasifikasi dari fuzzifikasi yang akan dilakukan untuk perhitungan update learning 
dari vektor pewakil. 
 
Selanjutnya, tergantung dari keinginan pengguna, data tersebut akan dilatih terus menerus sampai mencapai jumlah epoh 
yang ditetapkan di awal. Modul kontrol unit akan mengatur berapa kali data tersebut akan dilatih, sehingga nanti 
digunakan untuk pengujian. Selain itu, kontrol unit juga digunakan untuk mengatur alur dari proses FLVQ di FPGA, 
sehingga berjalan sesuai dengan semestinya. 
 
Komponen-komponen ini dibuat bersama rekan satu tim yaitu Wahyu Tri Anggoro[10] dimana penulis merancang 
komponen Intersec Calculation, Update, dan state machine yang mengatur jalannya komponen tersebut. Sedangkan 
Wahyu Tri Anggoro membuat komponen-komponen sisanya. Adapun rancangan-rancangan komponen yang 
diimplementasikan adalah sebagai berikut: 
 
Read Access Memory 
Komponent RAM akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai data yang akan digunakan dalam proses FLVQ. Adapun 
besar ukuran RAM yang digunakan dalam proses FLVQ ini tergantung dari banyaknya input data dan fitur data yang 
digunakan. Terdapat 2 komponen utama yang mengimplementasikan RAM yaitu Input RAM dan Vektor Referensi RAM. 
 
Input RAM digunakan untuk menyimpan data input yang masuk ke dalam jaringan FLVQ. Selain itu, dikarenakan dalam 
penelitian kali ini penulis menggunakan data offline, maka nilai-nilai input sejak awal sudah dimasukkan ke dalam 
komponen input RAM untuk digunakan nanti dalam proses pelatihan FLVQ. Besar ukuran dari komponen input RAM ini 
ada 2 jenis yaitu array berukuran 58 dimana 3 data berukuran 19 fitur dan array terakhir digunakan untuk menyimpan 
kelas target yang diinginkan dari data input tersebut dan array berukuran 115 dimana 3 data berukuran 38 fitur dan array 
terakhir digunakan menyimpan kelas target yang diinginkan dari data input tersebut. 
 
Vektor Referensi RAM digunakan untuk menyimpan nilai bobot dari vektor pewakil saat proses pelatihan berlangsung. 
Pada saat pelatihan pertama kali berlangsung, nilai vektor referensi awal terlebih dahulu telah diinisialisasi dan 
selanjutnya akan terus diupdate nilai tersebut di dalam Vektor Referensi RAM. Besar ukuran dari komponen vektor 
referensi RAM ini ada 2 jenis yaitu array berukuran 114 dimana 2 data yang berukuran 19 feature dan setiap data tersebut 
terdapat 3 buah feature yaitu vektor referensi max, mean, dan min sedangkan satu lagi array berukuran 228 dimana 2 data 
yang berukuran 38 feature dan setiap data tersebut juga terdapat 3 buah feature yaitu vektor referensi max, mean, dan min 
 
Cluster Layer 
Komponen Cluster Layer digunakan untuk memasukkan nilai input dari RAM untuk diberi pelatihan secara FLVQ. Hasil 
keluaran dari komponen ini berupa cases (klasifikasi FLVQ yang keluar), class output (target keluaran yang dihasil dari 
pelatihan FLVQ), similarity max (nilai similaritas pemenang dari pelatihan FLVQ), dan winneraddr (alamat dari bobot 
vektor referensi yang akan diupdate nilainya sesuai dengan klasifikasi FLVQ yang keluar). Komponen ini terdiri dari 2 
buah komponen yaitu Intersec Calculation dan Neuron. 
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Komponen Intersec Calculation digunakan untuk menghitung nilai similaritas antara vektor input dengan vektor referensi 
yang nantinya akan dikeluarkan nilainya melalui port result. Untuk melakukan perhitungan similaritas, di dalam 
komponen ini terdapat 3 jenis komponen aritmatik yaitu: 
1) Subtractor, komponen yang digunakan untuk mengurangi 2 variabel tipe fixed point 12 bit 
2) Adder, komponen yang digunakan untuk menjumlahkan 2 variabel tipe fixed point 12 bit 
3) Floating Point Divider 12 bit, komponen yang digunakan untuk membagi 2 variabel tipe floating point 12 bit 
Untuk melakukan pembagian dengan akurasi yang cukup besar, nilai yang akan dibagi akan diubah terlebih dahulu 
menjadi floating point untuk kemudian setelah selesai dibagi dikembalikan kembali menjadi fixed point. Oleh karena itu 
dibutuhkan 2 komponen tambahan sebagai converter yaitu fix to float dan float to fix yang dapat diperoleh dengan 
menggunakan fitur core generator yang terdapat dalam software Xilinx ISE. 
 
Komponen neuron merupakan gabungan dari komponen Vektor Referensi RAM dan Intersec Calculation. Dalam desain 
ini, dirancang dalam pelatihan FLVQ akan membuat 3 neuron untuk setiap cluster di lapisan Cluster layernya, dimana 
setiap neuron tersebut akan digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari similaritas untuk cluster tersebut. Setelah 
didapatkan rata-rata dari similaritas di cluster tersebut, akan dibandingkan dengan cluster yang ada di sebelahnya untuk 
dibandingkan dalam mendapatkan similaritas pemenang. 
 
5. Hasil Uji Coba 
Uji coba penelitian terbagi menjadi 2 jenis yaitu uji coba untuk pengujian data ECG di FPGA dengan menggunakan data 
19 fitur dan data 38 fitur. Dari masing-masing jenis fitur tersebut dilakukan beberapa percobaan untuk 2, 3, dan 4 target 
kelas. 
 
5.1 Simulasi Pengujian Data 19 fitur 
Hasil uji coba pengujian data dengan menggunakan algoritma FLVQ pada FPGA dapat dilihat pada simulator yang 
terdapat pada Xilinx. Pengujian yang pertama kali dilakukan menggunakan 100 data input yang balance, yaitu 50 data 
merupakan normal dan 50 data lainnya adalah aritmia dengan 2 target kelas. 100 data tersebut difuzzifikasi menjadi 20 
data input dan dilakukan pelatihan di program java terlebih dahulu. Hasil dari simulasi pengujian adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 3. Simulasi Pengujian Data 19 Fitur 2 Kelas 

 
Pada Gambar 3 terlihat 20 data input yang digunakan dalam pengujian pada baris pertama (class_input) menghasilkan 20 
keluaran kelas target pada baris kedua (train_out). Dari 20 keluaran kelas target yang dihasilkan, terdapat 20 target 
keluaran yang sesuai dengan kelas target yang diinginkan. Dengan kata lain, tingkat akurasi program FLVQ di FPGA ini 
mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan program FLVQ di java, tingkat akurasinya hanya selisih 5%, yaitu 95%. 
 
Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan 90 data input yang balance juga, yaitu 30 data normal, 30 data aritmia 
jenis 1 dan 30 sisanya adalah aritmia jenis 2. 90 data tersebut difuzzifikasi menjadi 15 data input dan dilakukan pelatihan 
di program java terlebih dahulu. Hasil dari simulasi pengujian ini adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4. Simulasi Pengujian Data 19 Fitur 3 Kelas 

 
Pada Gambar 4 terlihat 15 data input yang digunakan dalam pengujian pada baris pertama (class_input) menghasilkan 15 
target keluaran kelas pada baris kedua (train_out). Dari 15 keluaran kelas target yang dihasilkan, terdapat 14 target 
keluaran yang sesuai dengan kelas target yang diinginkan. Dengan kata lain, tingkat akurasi program FLVQ di FPGA ini 
berkisar 93.33%. Jika dibandingkan dengan program FLVQ di Java, tingkat akurasinya berkurang sebanyak 1.67%, yaitu 
95%. 
 
Pengujian ketiga dilakukan dengan menggunakan 80 data input yang balance juga, yaitu 20 data normal, 20 data aritmia 
jenis 1, 20 data aritmia 2, dan 20 sisanya adalah aritmia jenis 3. 80 data tersebut difuzzifikasi menjadi 20 data input dan 
dilakukan pelatihan di program java terlebih dahulu. Hasil dari simulasi pengujian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5. Simulasi Pengujian Data 19 Fitur 4 Kelas 

 
Pada Gambar 5 terlihat 20 data input yang digunakan dalam pengujian pada baris pertama (class_input) menghasilkan 20 
target keluaran kelas pada baris kedua (train_out). Dari 20 keluaran kelas target yang dihasilkan, terdapat 19 target 
keluaran yang sesuai dengan kelas target yang diinginkan. Dengan kata lain, tingkat akurasi program FLVQ di FPGA ini 
berkisar 95%. Jika dibandingkan dengan program FLVQ di java, tingkat akurasinya hanya selisih 2%, yaitu 93%. 
 
Resource yang digunakan untuk mengimplementasikan pengujian data 19 fitur dengan menggunakan algoritma FLVQ di 
FPGA dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Desain Summary Report Pengujian Data 19 Fitur 2, 3, dan 4 Kelas
 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 

Logic Utilization Used Available Utilization Used Available Utilization Used Available Utilization 
Number of Slice 1529 11776 12% 1542 11776 13% 1557 11776 13% 
Number of 4 input LUTs 1845 11776 15% 1935 11776 16% 1971 11776 16% 
Number of occupie Slices 1648 5888 27% 1694 5888 28% 1727 5888 29% 
Total Number of 4 input 2377 11776 20% 2461 11776 20% 2516 11776 21% 
Number of bonded IOBs 17 372 4% 17 372 4% 17 372 4% 
Number of BUFGMUXs 3 24 12% 3 24 12% 3 24 12% 
Number of RAMB16BWEs 6 20 30% 3 20 15% 6 20 30% 

 
Pada Tabel 1 terlihat bahwa untuk penambahan target kelas tidak terlalu mempengaruhi banyaknya penggunaan sumber 
daya yang diperlukan (Tetap berkisar 13%). Untuk saat ini, sumber daya belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga 
masih ada ruang kosong yang bisa digunakan untuk mengoptimasi dan meningkatkan akurasi dalam pengujian ini. 
 
5.2 Simulasi Pengujian Data 38 Fitur 
Hasil uji coba pengujian data dengan menggunakan algoritma FLVQ pada FPGA dapat dilihat pada simulator yang 
terdapat pada Xilinx. Pengujian yang pertama kali dilakukan menggunakan 100 data input yang balance, yaitu 50 data 
merupakan normal dan 50 data lainnya adalah aritmia dengan 2 target kelas. 100 data tersebut difuzzifikasi menjadi 20 
data input dan dilakukan pelatihan di program java terlebih dahulu. Dari 20 data input tersebut, terdapat 2 data yang tidak 
dapat dikonversi menjadi 2's complement 12-bit fixed point dikarenakan nilainya yang lebih besar dari 8 atau lebih kecil 
dari -7 sehingga yang digunakan hanya 18 data input. Hasil dari simulasi pengujian adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 6. Simulasi Pengujian Data 38 Fitur 2 Kelas 

 
Pada Gambar 6 terlihat18 data input yang digunakan dalam pengujian pada baris pertama (class_input) menghasilkan 18 
target keluaran kelas pada baris kedua (train_out). Dari 18 keluaran kelas target yang dihasilkan, terdapat 14 target 
keluaran yang sesuai dengan kelas target yang diinginkan. Dengan kata lain, tingkat akurasi program FLVQ di FPGA ini 
berkisar 77.78%. Jika dibandingkan dengan program FLVQ di java, tingkat akurasinya berkurang sebanyak 17.22%, 
yaitu 95%. 

 
Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan 90 data input yang balance juga, yaitu 30 data normal, 30 data aritmia 
jenis 1 dan 30 sisanya adalah aritmia jenis 2. 90 data tersebut difuzzifikasi menjadi 18 data input dan dilakukan pelatihan 
di program java terlebih dahulu. Hasil dari simulasi pengujian ini adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 7. Simulasi Pengujian Data 38 Fitur 3 Kelas 

 
Pada Gambar 7 terlihat 18 data input yang digunakan dalam pengujian pada baris pertama (class_input) menghasilkan 18 
target keluaran kelas pada baris kedua (train_out). Dari 18 keluaran kelas target yang dihasilkan, terdapat 15 target 
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keluaran yang sesuai dengan kelas target yang diinginkan. Dengan kata lain, tingkat akurasi program FLVQ di FPGA ini 
berkisar 83.33%. Jika dibandingkan dengan program FLVQ di java, tingkat akurasinya berkurang sebanyak 9.67%, yaitu 
93%. 
 
Pengujian ketiga dilakukan dengan menggunakan 80 data input yang balance juga, yaitu 20 data normal, 20 data aritmia 
jenis 1, 20 data aritmia 2, dan 20 sisanya adalah aritmia jenis 3. 80 data tersebut difuzzifikasi menjadi 20 data input dan 
dilakukan pelatihan di program java terlebih dahulu. Sama seperti pengujian pertama di 38 fitur ini, dari 20 data input 
tersebut, terdapat 5 data yang tidak dapat dikonversi menjadi 2's complement 12-bit fixed point dikarenakan nilainya yang 
lebih besar dari 8 atau lebih kecil dari -7, sehingga yang digunakan hanya 15 data input. Hasil dari simulasi pengujian ini 
adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 8. Simulasi Pengujian Data 38 Fitur 4 Kelas 

 
Pada Gambar 8 terlihat 15 data input yang digunakan dalam pengujian pada baris pertama (class_input) menghasilkan 15 
target keluaran kelas pada baris kedua (train_out). Dari 15 keluaran kelas target yang dihasilkan, terdapat 12 target 
keluaran yang sesuai dengan kelas target yang diinginkan. Dengan kata lain, tingkat akurasi program FLVQ di FPGA ini 
berkisar 80%. Jika dibandingkan dengan program FLVQ di java, tingkat akurasinya hanya selisih 3%, yaitu 77%. 
 
Resource yang digunakan untuk mengimplementasikan pengujian data 38 fitur dengan menggunakan algoritma FLVQ di 
FPGA dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Desain Summary Report Pengujian Data 38 Fitur 2 Kelas 
 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 

Logic Utilization Used Available Utilization Used Available Utilization Used Available Utilization 
Number of Slice 1759 11776 14% 1773 11776 15% 1786 11776 15% 
Number of 4 input LUTs 2271 11776 19% 2375 11776 20% 2436 11776 20% 
Number of occupie Slices 2130 5888 36% 2191 5888 37% 2223 5888 37% 
Total Number of 4 input 3064 11776 26% 3175 11776 26% 3201 11776 27% 
Number of bonded IOBs 17 372 4% 17 372 4% 17 372 4% 
Number of BUFGMUXs 3 24 12% 3 24 12% 3 24 12% 
Number of RAMB16BWEs 9 20 45% 9 20 45% 6 20 30% 

 
Pada Tabel 2 terlihat untuk penambahan fitur menjadi 2 kali lipatnya tidak menyebabkan penggunaan sumber daya 
menjadi 2 kali lipat juga. Sumber daya yang digunakan hanya bertambah kurang lebih 1% dari sumber daya sebelumnya. 
Dengan begitu dapat diperkirakan batas dari dari banyak fitur yang dapat digunakan dalam program ini. 
 
6. Kesimpulan 
Pada percobaan untuk 100 data dengan 19 fitur dan 2 target kelas, didapatkan hasil akurasi 100%. Pada percobaan untuk 
90 data dengan 19 fitur dan 3 target kelas, didapatkan hasil akurasi 93.33%. Pada percobaan untuk 80 data dengan 19 
fitur dan 4 target kelas, didapatkan hasil akurasi 95%. Nilai akurasi ini telah mencapai hasil yang baik. Pada percobaan 
100 data dengan 38 fitur dan 2 target kelas, didapatkan hasil akurasi 77.78%. Pada percobaan untuk 90 data dengan 38 
fitur dan 3 target kelas, didapatkan hasil akurasi 83.33%. Pada percobaan 80 data dengan 38 fitur dan 4 target kelas, 
didapatkan hasil akurasi 80%. Nilai akurasi ini juga telah mencapai hasil yang baik. 
 
7. Batasan Penelitian 
Penelitian ini terbatas penggunaannya menggunakan FPGA dengan tipe XC3S700AN dengan nomor package FGG484. 
Selain itu, dalam penelitian ini data yang digunakan untuk melakukan pengujian merupakan data untuk jenis aritmia dan 
bersifat offline (data ditulis dalam program, tidak dibaca dari luar program). 
 
Penelitian dapat dikembangkan, sehingga target kelas yang dapat dibedakan tidak terbatas untuk 4 kelas saja, tetapi dapat 
membedakan hingga 15 kelas, sehingga dapat digunakan dalam dunia nyata. Selain itu, untuk meningkatkan akurasi 
menjadi lebih baik, program dapat dikembangkan dengan menggunakan representasi nilai yang lebih cocok dibandingkan 
2’s complement fixed point dan fitur yang lebih besar dari 38 fitur dalam pengolahan data. Tentu saja dalam 
pengembangan ini tetap memperhitungkan sumber daya yang tersedia di dalam FPGA, sehingga tidak terjadi 
overmapping. 
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