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ABSTRACT 
Sleep Apnea is a deadly disease. It can be detected using polysomnography. This research goal is to support development 
of mobile device for detecting the Sleep Apnea disease or other sleep disorder disease using ECG sensor. This research 
examines the implementation of neural network Backpropagation algorithm to classify extracted electrocardiography 
(ECG) data. In this research, the author has adopted existing FPGA implementation and adapts it for recognizing 
extracted ECG data. Every minute is classified to Apnea or normal condition. The author also makes the implementation 
on the Android operating system. The application simulates the process of classification of extracted ECG data. Android 
application source code also converted to Java applications in order to analyze the accuracy of the Backpropagation 
algorithm when classifying the extracted ECG data. Analysis using the K-Fold Cross Validation method with the K-value 
of 10 on the Java application shows that the average accuracy of the Backpropagation algorithm on classifying extracted 
ECG data reached 86.8%. The implementation of the Backpropagation algorithm on FPGA using two's complement fixed 
point 12 bit representation number shows a decrease of 1% accuracy than the accuracy of the algorithm on a Java 
application. 
Keywords: FPGA, Backpropagation, Feedforward, ECG, Sleep Apnea. 
 
1. Pendahuluan 
Sleep Apnea adalah penyakit kelainan bernafas ketika tidur. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada 1965 dengan ciri 
adanya gangguan pernapasan ketika tidur. Gejala penyakit ini memiliki ciri seperti orang yang sedang mendengkur. 
Hanya saja penyakit terindikasi berhubungan dengan banyak penyakit lainnya, antara lain kelainan detak jantung, 
tekanan darah tinggi, penyakit stroke dan dapat menyebabkan kematian[1]. Salah satu cara mendeteksi Apnea adalah 
dengan uji polysomnography. Ketika uji ini dilakukan, berbagai aktivitas tubuh pasien yang tidur direkam. Aktivitas 
tubuh tersebut antara lain, aktivitas elektrik otak, pergerakan mata, pergerakan otot, detak jantung, daya pernafasan, 
aliran udara nafas dan tingkat oksigen dalam darah[1]. Pelaksanaan uji polysomnography membutuhkan sensor yang tidak 
sedikit dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini mendorong tim riset Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia untuk 
melakukan riset terkait analisis sejauh mana data yang diperoleh hanya dari sensor electrocardiography (ECG) dapat 
digunakan untuk mendeteksi penyakit gangguan tidur[2]. 
 
1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan untuk membuat prototype alat pendeteksi tersebutlah yang menjadi faktor utama dilakukannya penelitian ini. 
Prototype tersebut pada masa yang akan datang diharapkan dapat membantu mendeteksi apakah seseorang mengalami 
gangguan tidur atau tidak. Penelitian ini mencoba membahas secara teori cara pengenalan atau pengklasifikasian 
menggunakan implementasi neural network atau jaringan saraf tiruan pada papan pengembangan FPGA.  
 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat implementasi perangkat keras dari algoritma Backpropagation pada Field 
Programmable Gate Array (FPGA). 
1) Mengukur akurasi algoritma Backpropagation dalam mengklasifikasikan hasil ekstraksi data ECG menggunakan 

validasi silang K-Fold. 
2) Menguji implementasi perangkat keras algoritma Backpropagation dengan representasi data two’s complement fixed 

point 12 bit untuk mengklasifikasikan hasil ekstraksi data ECG. 
 

1.3 Definisi Permasalahan 
Permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain: 
1) Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Backpropagation pada Field Programmable Gate Array.. 
2) Berapa akurasi dari algoritma Backpropagation dalam mengklasifikasi hasil ekstraksi data electrocardiogram 

(ECG). 
3) Dapatkah algoritma Backpropagation yang diimplementasikan pada Field Programmable Gate Array melakukan 

pengujian untuk mengklasifikasi data fitur ekstraksi dari data ECG yang sudah dinormalisasi terlebih dahulu. 
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2. Landasan Teori 
2.1 Algoritma Backpropagation  
Backpropagation atau propagasi balik adalah salah satu algoritma dalam artificial neural network (jaringan saraf tiruan) 
yang pertama kali ditemukan oleh Arthur E. Bryson dan Yu-Chi Ho pada tahun 1969. Pada tahun 1986, David E. 
Rumelhart, Geoffrey E. Hinton dan Ronald J. Willliams mengembangkan algoritma ini. Pengembangan algoritma 
Backpropagation pun menjadi awal kebangkitan riset di bidang jaringan saraf buatan[3]. Algoritma Backpropagation 
digunakan untuk mengklasifikasi suatu data berdasarkan input (masukan) berupa deretan angka yang merepresentasikan 
ciri atau fitur dari suatu objek dari suatu kelas tertentu. Algoritma ini terdiri dari tiga fase, antara lain[3]. 
1. Fase feedforward,  
2. Fase Backpropagation of error,  
3. Fase penyesuaian bobot.  
 
2.2 Field Programmable Gate Array  
Hardware Description Language (HDL) adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram 
perangkat Field Programmable Gate Array (FPGA). Hal ini memungkinkan seorang desainer perangkat keras 
mengembangkan dengan cepat, mensimulasikan sirkuit digital, menanamkannya pada FPGA. Saat ini terdapat dua 
bahasa HDL yang digunakan oleh para pengembang, yakni Verilog dan Very High-Speed Integrated Circuit (VHSIC) 
HDL atau sering disingkat menjadi VHDL[4]. 
 
FPGA adalah perangkat logika yang terdiri dari array (rangkaian) dari general logic cell (sel logika umum) dan 
programmable switch (saklar yang dapat diprogram)[5]. Koneksi sel-sel logika yang terdapat pada FPGA dapat diprogram 
sehingga memiliki fungsi layaknya sebuah rangkaian digital. Jika desain sistem selesai dan sintesis kode sudah dilakukan, 
maka kita dapat memasukkan konfigurasi yang direpresentasikan oleh program kita ke dalam perangkat FPGA. Dua sel 
logika akan membentuk slice dan empat buah slice akan membentuk configurable logic block (CLB)[5]. Perangkat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Spartan-3AN XC3S700AN. Spartan-3AN XC3S700AN memiliki jumlah gerbang 
sistem sebesar 700.000 gerbang dan memiliki sel logika sebanyak 13.248 buah. 
 
2.3 Data Ekstraksi ECG 
Data electrocardiography (ECG) yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil ekstraksi fitur dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh Sani M. Isa[6] berdasarkan paper yang ditulis oleh P. De Chazal[7] dan Yilmaz B[8] dan menggunakan data 
mentah dari physionet database[9]. Pada sinyal ECG terdapat lima titik yang mencirikan satu kali detak jantung, yakni 
titik P, Q, R, S, dan T. Proses R adalah titik puncak pada satu ritme detak jantung. Pada physionet database sudah tersedia 
data dengan titik QRS yang sudah diidentifikasi. Ketika titik R sudah dideteksi, maka sinyal ECG dapat dianalisis lebih 
jauh.  
 
Ekstraksi data yang dilakukan adalah dengan menghitung jarak antar titik R menuju titik R selanjutnya atau disebut 
dengan RR interval. Fitur-fitur yang digunakan merupakan hasil perhitungan statistik dari data RR interval dalam rentang 
waktu tertentu. Rentang waktu yang digunakan penelitian ini adalah 60 detik. Angka 60 detik didasari pada penelitian 
yang dilakukan oleh Chazal[7]. Pada penelitian tersebut Chazal menggunakan linear discriminant untuk 
mengklasifikasikan data ekstraksi ECG dan terbukti bahwa rentang waktu sepanjang 60 detik menghasilkan akurasi 
tertinggi dibandingkan dengan epoch selama 15, 30, 45, 75, 90 detik. Fitur-fitur yang diekstraksi antara lain, rata-rata RR 
interval, standar deviasi RR interval, NN50 v1, NN50 v2, pNN50 v1 ,pNN50 v2, SDSD, RMSSD, Median, IQR, 
MAD[6][7][8]. 
 
Data yang diekstraksi merupakan sinyal ECG seorang pasien yang sedang tidur. Setiap interval waktu diklasifikasikan 
sebagai Apnea atau normal dan akan dikalkulasi untuk mendiagnosis apakah seseorang terkena Sleep Apnea atau tidak. 
Kalkulasi dilakukan dengan menghitung jumlah Apnea dalam waktu satu jam. Jumlah Apnea dalam waktu satu jam 
disebut Apnea Hypoapnea Index (AHI). Apabila AHI > 15 maka orang yang mengalaminya dikategorikan sebagai 
pengidap Sleep Apnea, AHI 5-15 dikategorikan sebagai borderline atau Apnea ringan dan AHI < 5 dikategorikan sebagai 
orang normal atau tidak mengidap Sleep Apnea[6]. 
 
3. Metodologi Penelitan 
Ada beberapa langkah yang penulis lakukan untuk mengimplementasi algoritma Backpropagation. Berikut penjelasan 
singkatnya. 

1. Membuat implementasi algoritma Backpropagation menggunakan Java yang dapat melakukan algoritma 
pelatihan, algoritma pengujian, dan mengeluarkan konfigurasi bobot dari hasil pelatihan yang telah dilakukan. 

2. Menganalasis akurasi dari Backpragation menggunakan program Java tersebut.  
3. Mendesain dan mengimplementasikan algoritma pengujian (fase feedforward) dari algoritma Backpropagation 

menggunakan salah satu konfigurasi pelatihan yang dihasilkan oleh program Java sebelumnya. 
 
4. Implementasi FPGA 
Pada FPGA algoritma Backpropagation diubah menjadi desain system digital yang melakukan proses yang sama dengan 
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algoritma tersebut. Algoritma jaringan saraf tiruan Backpropagation yang diimplementasikan pada penelitian ini 
menggunakan desain yang telah dibuat oleh Aydoğan Savran dan Serkan Ünsal[10]. Desain keseluruhan komponen dapat 
dilihat pada Gambar 1. Ada beberapa perbedaan antara implementasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Aydoğan Savran dan Serkan Ünsal[10]. Pertama, mereka menggunakan representasi data 8 
bit two’s complement fixed point, sedangkan penulis menggunakan representasi data 12 bit two’s complement fixed point.  
Kedua, permasalahan yang dipecahkan pada penelitian mereka adalah XOR problem, sedangkan penulis memecahkan 
permasalahan klasifikasi data ECG. Ketiga, fungsi aktivasi yang digunakan oleh mereka adalah fungsi sigmoid biner, 
sedangkan penulis menggunakan fungsi sigmoid bipolar. Keempat, jaringan saraf tiruan yang mereka implementasikan 
memiliki tiga neuron input, lima neuron tersembunyi, satu neuron output, dan tidak terdapat bias, sedangkan penulis 
menggunakan sebelas neuron input, tiga neuron tersembunyi, dua neuron output, dan terdapat bias untuk setiap neuron 
pada lapisan tersembunyi dan lapisan output. Implementasi desain dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 
Xillinx ISE Design Suite versi 12.3. 
 

 
Gambar 1. Desain Keseluruhan Komponen 

 

 
 

Gambar 2. Desain Neuron Pada FPGA 
 

4.1 Representasi Data 
Data direpresentasikan dengan bilangan two’s complement fixed point menggunakan dua belas bit yang terdiri dari, satu 
sign bit, tiga bit integer, dan delapan bit fraction. Presisi dari representasi bilangan ini adalah 1/256 dengan rentang nilai 
(-8, 8).  

 
4.2 Desain Neuron dan Input ROM 
Data input pada penelitian ini telah dinormalisasi menggunakan z-score (standard normalization). Input Read Only 
Memory (ROM) berisi seratus baris input data pengujian dengan satu data pengujian berisi sebelas nilai yang 
merepresentasikan sebelas fitur data ECG. Data tersebut diimplementasikan dengan menggunakan ROM berukuran 11 x 
12 bit memori per-data input, sehingga ukuran ROM adalah 1100 data x 12 bit. Neuron yang didesain pada FPGA 
mencakup setiap weight atau bobot yang tersambung dengan neuron tersebut dan nilai output pada neuron itu sendiri 
yang tersimpan dalam sebuah accumulator.  
 
Port address pada Gambar 2. merupakan port dari sebuah random access memory (RAM) yang menerima masukan 
alamat dari bobot untuk masing-masing input. Input didapatkan dari input ROM, dikalikan menggunakan multiplier, dan 
hasilnya diakumulasikan pada accumulator. Terdapat sebelas input fitur hasil ekstraksi data ECG, sehingga terdapat 
sebelas bobot pula yang terletak pada sebelas address. Pada address terakhir tersimpan nilai bobot untuk bias. Nilai bias 
sendiri didapatkan dengan menggunakan multiplexer 2-to-1 untuk menukar nilai input yang masuk dengan nilai bias yang 
statis (bernilai satu).  

Proses yang dilakukan di dalam neuron memakan waktu sebagai dua clock cycle untuk setiap fitur data input. Pada kasus 
data ECG terdapat sebelas fitur data, sehingga neuron membutuhkan waktu 22 clock cycle untuk memproses data dan dua 
clock cycle untuk memproses nilai bias. Total waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu buah data ECG adalah 24 
clock cycle. Pada desain komponen ini sudah dipersiapkan berbagai port yang diperlukan untuk mengembangkan fase 
Backpropagation of error antara lain port WeightInput, WeightOutput, dan port WriteEnable. Port ini belum digunakan 
namun berpeluang besar akan digunakan pada penelitian selanjutnya, terutama untuk implementasi algoritma pelatihan 
pada FPGA. Terdapat satu accumulator di dalam satu komponen neuron dan satu multiplier pada accumulator tersebut. 
Multiplier berfungsi untuk mengalikan dua input dengan panjang dua belas bit. Komponen ini akan menghasilkan hasil 
kali sebesar 23 bit fixed point dengan satu sign, enam integer, enam belas fraction. Pada proses selanjutnya ketika 
memasuki activation function, proses perkalian yang terjadi menggunakan aturan sign extension.  
 
4.3 Activation Function Unit  
Fungsi aktivasi dibuat terpisah dan diimplementasikan menggunakan look-up table berukuran 2

12
 x 12 bit. Isi dari look-

up table dipersiapkan menggunakan MATLAB. Isi di-generate dan di-truncate dengan MATLAB untuk kemudian 
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dikonversi menggunakan program Java menjadi code VHDL yang sudah berupa isi ROM dan berisi data dengan 
representasi two’s complement fixed point 12 bit. Sebelum masuk menjadi input bagi activation function unit, data hasil 
perkalian di-truncate dari 23 bit kembali menjadi 12 bit dengan cara hanya mengambil bit ke-23 dan bit dari bit ke-18 
sampai dengan bit-8. Bit ke 0 sampai ke 7 dan bit 19 sampai ke bit 22 tidak diikutsertakan. 

 
4.4 Desain Layer 
Komponen layer adalah gabungan dari beberapa komponen neuron. Penulis menggunakan tiga neuron pada satu buah 
layer (lapisan) tersembunyi dan dua neuron pada lapisan output. Pada masing-masing layer terdapat port address sebesar 
empat bit. Most Significant Bit (MSB) yang berada paling kiri dan bit kedua dari kiri menunjukkan neuron mana yang 
bobotnya dapat di-update dan dapat mengeluarkan output melalui port output dari layer. Bit address yang ketiga dari kiri 
dan pada bit terkanan atau Least Significant Bit (LSB) digunakan untuk menjadi masukan bagi port address neuron untuk 
menunjuk bobot yang akan digunakan pada perhitungan Gambar 3. adalah gambar desain layer yang diimplementasikan 
oleh penulis. 
 

 
Gambar 3. Desain Layer 

 
Gambar 4. State Machine Keseluruhan Komponen 

 
4.5 Waktu Pemrosesan Feedforward  
Berikut rincian waktu yang dibutuhkan keseluruhan komponen untuk mengklasifikasikan data ECG. 
 Setiap layer membutuhkan dua clock cycle untuk memproses satu fitur input dari input ROM menuju masing-

masing neuron dan terdapat sebelas fitur (data ECG) sehingga dibutuhkan total clock cycle 22 clock cycle untuk satu 
layer satu input. Bobot bias diproses selama 2 clock cycle sehingga total waktu yang dibutuhkan oleh lapisan 
tersembunyi untuk memproses data adalah sebanyak 24 clock cycle.  

 Perpindahan dan pemrosesan data dari lapisan tersembunyi menuju lapisan output membutuhkan waktu 2 clock 
cycle per-neuron tersembunyi sehingga dibutuhkan 6 clock cycle untuk memproses nilai dari neuron tersmbunyi ke 
neuron output dan 2 clock cycle untuk memproses bias pada neuron ouput, sehingga total waktu yang dibutuhkan 
sebesar 8 clock cycle,  

 Perpindahan dan pemrosesan data dari lapisan output menuju classifier membutuhkan waktu sebanyak 4 clock cycle 
(2 clock cycle per-neuron) dan untuk membandingkan nilai pada classifier membutuhkan waktu 2 clock cycle. Total 
waktu yang dibutuhkan adalah 6 clock cycle.  

 
4.6 Komponen Interface  
Proses implementasi algoritma Backpropagation membutuhkan beberapa komponen untuk pengaturan interface. 
Komponen tersebut antara lain, expected value ROM, accuracy check unit, binary to BCD unit, BCD to LCD unit, dan 
LCD controller unit. Expected Value ROM berfungsi untuk menyimpan nilai expected value dari sebuah data. Pada 
implementasi Backpropagation untuk data ECG komponen ini menyimpan 11 fitur x 12 bit x 100 data atau total 
sebanyak 1100 x 12 bit data. Komponen ini akan mengirimkan expected value dengan kode 2 bit ke accuracy check unit. 
Kode tersebut merupakan yang sejenis dengan kode yang dikeluarkan oleh classifier unit. Accuracy check unit berfungsi 
untuk mencatat dan menghitung hasil klasifikasi yang benar dan jumlah total tebakan klasifikasi algoritma 
Backpropagation. Komponen ini akan menerima 2 bit kode hasil klasifikasi dari classifier unit dan mengirimkan 2x12 bit 
yang merepresentasikan jumlah klasifikasi yang benar dan jumlah klasifikasi yang telah dilakukan dalam bilangan 
unsigned untuk dikirimkan ke binary to BCD Unit. 
 
Binary to BCD Unit berfungsi merubah representasi unsigned menjadi representasi Binary Code Decimal (BCD). BCD 
adalah representasi bilangan biner. Setiap 4 bit angka biner akan mewakili satu digit angka desimal (bilangan basis 10). 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                     KNS&I11-046 

 

294 

Contoh sederhananya adalah 0010 0001 merepresentasikan angka 11 pada bilangan basis 10. Setiap satu komponen ini 
akan mengirimkan 4x4 bit BCD ke BCD to LCD unit. Terdapat dua komponen yang masing-masing mengirimkan data 
ke empat komponen BCD to LCD Unit. Satu komponen menerjemahkan jumlah hasil klasifikasi yang benar dan lainnya 
menerjemahkan jumlah hasil klasifikasi keseluruhan.  
 
BCD to LCD unit akan menerima BCD dan mengubahnya menjadi kode ASCII karakter BCD yang diterima lalu 
mengirimkannya ke LCD controller unit. Empat buah komponen menerjemahkan jumlah hasil klasifikasi yang benar dan 
empat buah lainnya menerjemahkan jumlah hasil klasifikasi keseluruhan. LCD controller unit berfungsi untuk 
membungkus LCD driver menerjemahkan hasil klasifikasi classifier dari kode ke array of character. Pada data ECG 
tampilan karakternya adalah “Apnea”, “Normal”. LCD controller unit juga menerima masukan dari accuracy counter, 
untuk menampilkan jumlah banyaknya tebakan yang benar dan tebakan total. Pada LCD controller unit terdapat LCD 
driver 4 bit yang berfungsi menjembatani LCD controller unit dengan LCD pada papan FPGA. 
 
4.7 State Machine  
Komponen state machine berguna untuk mengatur keseluruhan proses yang berjalan pada setiap komponen lainnya 
Gambar 4. adalah diagram state machine yang didesain dan diimplementasikan pada komponen ini. Terdapat 29 state 
yang digunakan untuk mengatur keseuruhan proses.  

 
5. Analisis dan Hasil Percobaan 
5.1 Analisis Akurasi Algoritma 
Terdapat 200 data yang digunakan dalam menganalisis keakuratan algoritma Backpropagation. Pengukuran keakuratan 
dilakukan pada menggunakan parameter-parameter terbaik yang dicari satu persatu secara berurutan. Urutan pencarian 
parameter terbaik adalah pertama pencarian learning rate terbaik, kedua pencarian jumlah neuron tersembunyi terbaik 
dan ketiga pencarian jumlah epoch pelatihan terbaik. Ketika mencari satu parameter tertentu, parameter tersebut 
ditingkatkan nilainya perlahan sementara paramater lain bernilai tetap.  

 
Hasil pencarian learning rate optimal menghasilkan 0.027 sebagai nilai learning rate terbaik dengan rata-rata akurasi 
mencapai 91.96%. Hasil pencarian jumlah neuron tersembunyi optimal menghasilkan satu neuron sebagai jumlah neuron 
tersembunyi terbaik dengan rata-rata akurasi mencapai 92.09%. Hasil percobaan pencarian epoch optimal menghasilkan 
53 epoch sebagai nilai epoch terbaik dengan rata-rata akurasi mencapai 92.02 %. Hasil tersebut digunakan kembali untuk 
menguji akurasi algoritma Backpropagation dalam mengklasifikasi data ECG menggunakan metode validasi silang. 
Validasi silang adalah salah satu metode statistik yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap suatu data tertentu 
dengan memisahkan data tersebut menjadi beberapa sub-bagian. Satu sub-bagian akan digunakan untuk menguji data dari 
sub-bagian yang lainnya. Jenis validasi silang yang digunakan penulis ialah validasi silang K-Fold.  
 
Validasi silang K-Fold adalah metode yang membagi data menjadi K sub-bagian. Satu sub-bagian akan digunakan untuk 
pengujian dan sisa K-1 sub-bagian dijadikan sebagai data pelatihan[3]. Proses validasi silang dilakukan sebanyak K kali 
dengan mengganti data pengujian secara bergantian pada setiap percobaan. Penulis menggunakan 10-Fold artinya 
terdapat 10 kali percobaan perbedaan rasio data pelatihan dan data pengujian yang berbeda-beda. Percobaan 10-Fold 
menggunakan parameter optimal yang telah ditemukan pada percobaan sebelumnya. Pada setiap rasio dilakukan satu kali 
percobaan dan di akhir dihitung nilai rata-rata akurasi dari 10 percobaan yang telah dilakukan. Terlihat pada Gambar 5. 
bahwa rata-rata akurasi tertinggi mencapai 86.8% pada rasio data pelatihan berbanding data pengujian sebesar 80:20. 
 
 
 

Gambar 5. Grafik Hasil K-Fold 

Tabel 1. Penggunaan Sumber Daya FPGA Pada Xillinx  
Spartan-3AN XC3S700AN 
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5.1.1 Analisis Implementasi FPGA 
Salah satu alur pengembangan FPGA adalah men-synthesis kode VHDL yang sudah ada menjadi rangkaian-rangkaian 
elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi fungsi yang dideskripsikan pada kode VHDL. Pada proses synthesis 
menggunakan Xillinx ISE Design Suite versi 12.3 diperoleh hasil seperti pada Tabel 1. Proses pengujian pada perangkat 
FPGA menggunakan konfigurasi bobot yang diperoleh dari hasil pelatihan pada program Java menggunakan data 
pelatihan dan data pengujian dengan rasio yang sama yakni 50:50.  
 
Konfigurasi bobot hasil pelatihan di-truncate menjadi bilangan dengan presisi 1/256 (presisi bilangan fixed point 12 bit) 
dan dikonversi ke dalam bilangan biner. Nilai data uji diperlakukan dikonversi seperti nilai konfigurasi bobot dan di-
hardcode ke dalam input ROM pada FPGA. Proses klasifikasi dengan konfigurasi bobot tersebut pada program Java 
mencapai akurasi hingga 92%. Ketika konfigurasi bobot dikonversi dan diimplementasikan FPGA, proses klasifikasi 
pada FPGA mencapai akurasi hingga 91%. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan akurasi sebesar 1% yang disebabkan 
oleh keterbatasan presisi two’s complement fixed point 12 bit. Pada Gambar 6. terlihat bahwa terdapat 91 hasil 
pengenalan yang benar dari 100 data pengujian yang ada. Hal ini berarti akurasi mencapai 91%. 
 

 
Gambar 6. Foto Hasil Akhir Pengujian Pada FPGA 

 
6. Kesimpulan 
Analisis akurasi menggunakan validasi silang K-Fold dengan K bernilai 10 dengan parameter terbaik menunjukkan 
bahwa algoritma Backpropagation dapat mengklasifikasikan dengan baik data ekstraksi ECG. Pada saat dilakukan uji K-
Fold akurasi Backpropagation mencapai 86.8%. Fase feedforward dari algoritma Backpropagation dapat 
diimplementasikan dan dikembangkan pada FPGA dengan bantuan Xillinx ISE Design suite dan bahasa pemrograman 
VHDL. Sebuah konfigurasi bobot yang menghasilkan akurasi mencapai 92% pada program Java digunakan pada 
implementasi FPGA sehingga menghasilkan akurasi sebesar 91% (menurun 1 %). Hal tersebut disebabkan penggunan 12 
bit two’s complement fixed point untuk merepresentasikan data pada implementasi FPGA. Representasi ini masih 
dianggap cukup representatif karena penurunan yang terjadi tidak signifikan. 
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