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Abstract 
 

Penting untuk memonitor kalori selama berolahraga. Dengan memonitor kalori selama berolahraga, 

seseorang dapat mengontrol kalori yang dikonsumsi untuk mencegah kelebihan berat badan dan 

obesitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model prediksi kalori berdasarkan detak 

jantung dan kecepatan kayuh saat bersepeda dengan menggunakan Feedforward Neural Network. 

Masukan berupa nilai detak jantung (HRt) dan kecepatan putaran kaki (Cadt) pada saat tersebut. 

Sedangkan keluaran berupa nilai prediksi kalori yang digunakan (Calt). Feedforward Neural Network 

digunakan untuk memodelkan prediksi kalori. Arsitektur jaringan saraf tiruan prediksi kalori adalah 

terdiri dari 3 lapisan yaitu sebuah lapisan masukan, sebuah lapisan tersembunyi, dan sebuah lapisan 

keluaran. Masukan jaringan saraf tiruan adalah detak jantung (HRt) dan kecepatan kayuh (Cadt).   

Pada lapisan tersembunyi, terdapat 333 buah neuron tersembunyi. Keluaran jaringan saraf tiruan 

berupa nilai prediksi kalori (Calt). Model prediksi dilatih menggunakan 10000 data latih dari seorang 

pesepeda pada satu sesi bersepeda. Data uji menggunakan dataset dari pesepeda yang sama dengan 

data latih namun pada sesi bersepeda yang berbeda, serta dataset dari pesepeda lain. Percobaan 

menunjukan bahwa model prediksi tersebut menghasilkan nilai prediksi kalori yang dekat dengan 

nilai kalori hasil pengukuran dengan tingkat kesalahan adalah 7%. 

 
Kata kunci: kalori, detak jantung, kecepatan kayuh, bersepeda, jaringan saraf tiruan, Feedforward 

Neural Network. 

 
1. Pendahuluan  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh WHO, sekitar 42 juta anak mengalami kelebihan berat badan 

atau obesitas pada tahun 2013 [14]. Pada tahun 2014, lebih dari 1,9 milyar dewasa (di atas 18 tahun) 

mengalami kelebihan berat badan dan 600 juta diantaranya mengalami obesitas [15]. Berdasarkan 

hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 

prevalensi gizi gemuk dan sangat gemuk di Indonesia pada anak (5-12 tahun) meningkat 9,6%, remaja 

(13-15 tahun) 8,3%, dan remaja (16-18 tahun) 5,9% dari tahun 2010-2013. Obesitas disebabkan oleh 

ketidak seimbangan kalori yang dikonsumsi dengan kalori yang digunakan tubuh. Menurut riset 

WHO, aktifitas fisik populasi dunia menurun mulai dari usia masuk sekolah, dan hanya kurang dari 

20% populasi dunia memiliki aktifitas yang cukup [14]. Penurunan tingkat aktifitas fisik disebabkan 

oleh perubahan bentuk kerja, moda transportasi, dan peningkatan urbanisasi. Salah satu usaha untuk 

menanggulangi dan mencegah peningkatan obesitas dan kelebihan berat badan adalah dengan 

meningkatkan aktifitas fisik masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa responden yang tidak 

rutin berolahraga memiliki risiko obesitas sebesar 1,35 kali dibandingkan dengan responden yang 

rutin berolahraga [8]. 

Kualitas aktifitas fisik diukur berdasarkan jumlah energi yang dikeluarkan selama beraktifitas. Jumlah 

energi yang dikeluarkan setiap beraktifitas berbeda-beda tergantung dari jenis aktifitas, durasi, dan 

individu. Pengukuran energi yang dikeluarkan selama beraktifitas diperlukan oleh penderita kelebihan 

berat badan dan obesitas untuk menyeimbangkan jumlah kalori yang dikonsumsi dan jumlah kalori 

yang digunakan selama beraktifitas. Saat ini terdapat berbagai aplikasi smartphone dan aplikasi 

berbasis web yang dapat digunakan untuk menghitung prediksi jumlah kalori yang dikeluarkan selama 
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berolahraga. Aplikasi tersebut menghitung prediksi jumlah kalori berdasarkan parameter umur, jenis 

kelamin, berat badan, detak jantung rata-rata, dan durasi berolahraga dengan menggunakan persamaan 

1 dan persamaan 2 [4].   

 

(1) 

 

 

(2) 

Berdasarkan pertimbangan banyaknya jumlah parameter masukan pada persamaan 1 dan persamaan 2, 

maka dilakukan penelitian untuk membuat model prediksi jumlah kalori dengan jumlah parameter 

masukan yang lebih sedikit. Pada penelitian ini diusulkan model prediksi jumlah kalori berdasarkan 

detak jantung dan kecepatan kayuh saat bersepeda, kedua parameter tersebut dipilih berdasarkan 

dengan pertimbangan sebagai berikut. 

 Intensitas berolahraga diukur berdasarkan detak jantung. Detak jantung akan berubah dengan 

cepat sesuai dengan intensitas olahraga yang dilakukan. Oleh karena itu pada penelitian ini 

dipilih parameter detak jantung sebagai salah satu masukan dalam model prediksi jumlah kalori. 

 Pada saat bersepeda, kaki adalah bagian tubuh yang dominan bekerja. Otot betis dan otot paha 

belakang membantu otot paha bagian depan dan otot pantat untuk mengayuh pedal. Setiap 

kayuhan pedal, otot akan berkontraksi dan berelaksasi. Setiap kontraksi dan relaksasi, otot 

membutuhkan energi. Oleh karena itu kecepatan kayuh berpengaruh pada kekuatan kontraksi 

otot, jumlah asam laktat di dalam darah, dan jumlah energi yang digunakan.  

Aktifitas bersepeda dipilih karena penelitian menunjukan bahwa 85% remaja yang kelebihan berat 

badan yang bersepeda 3-4 hari per minggu memiliki berat badan normal pada saat dewasa [7]. Hal ini 

menunjukan bahwa olahraga bersepeda merupakan salah satu solusi untuk mencegah dan 

menanggulangi penyakit kelebihan berat badan dan obesitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model prediksi jumlah kalori yang dibakar selama bersepeda 

(Calt) berdasarkan detak jantung (HRt) dan kecepatan putaran kaki (Cadt) saat bersepeda dengan 

menggunakan metoda Feedforward Neural Network. Terdapat penelitian yang telah dilakukan untuk 

membuat persamaan perhitungan kalori berdasarkan parameter umur, jenis kelamin, berat badan, 

detak jantung, dan durasi berolahraga seperti pada persamaan 1.1 dan persamaan 1.2 [4]. Selain itu, 

terdapat penelitian sistem prediksi kalori berdasarkan detak jantung dan indeks pergerakan tubuh [5] 

dan penelitian untuk memperkirakan jumlah energi yang digunakan selama berolahraga berdasarkan 

jenis aktifitas fisik yang dilakukan [6]. Terdapat pula beberapa penelitian mengenai penggunaan 

Feedforward Neural Network untuk prediksi diantaranya adalah prediksi detak jantung berdasarkan 

aktifitas fisik [12][13] dan prediksi detak jantung selama bersepeda berdasarkan kecepatan kayuh [9]. 

2. Metodologi Penelitian 

2.1 Model Prediksi Detak Jantung 

Pada penelitian ini, digunakan nilai detak jantung dan kecepatan putaran kaki untuk memodelkan nilai 

kalori terbakar selama bersepeda. Nilai detak jantung (HRt) diukur dari sensor detak jantung 

wearable, sedangkan kecepatan putaran kaki (Cadt) diukur dari cadence sensor. Kedua hasil 

pengukuran pada detik itu digunakan sebagai masukan dari jaringan saraf. Keluaran dari jaringan saraf 

berupa nilai prediksi kalori terbakar pada detik tersebut (Cal’t). Untuk mengukur tingkat akurasi hasil 

prediksi, maka dihitung nilai error (et+1) dari hasil prediksi kalori terbakar pada detik tersebut (Cal’t) 

dan hasil pengukuran kalori terbakar pada detik tersebut(Calt). Blok diagram sistem dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1 Blok diagram sistem 



2.2 Feed Forward Neural Network 

Feed-Forward Neural Network (FFNN) adalah jaringan saraf tiruan dimana hubungan antara sinyal 

informasi bergerak hanya satu arah saja dalam mengasosiasikan masukan dengan keluaran [19]. 

FFNN tidak menghasilkan umpan balik, yang berarti keluaran dari setiap lapisan tidak akan 

mempengaruhi neuron lain di lapisan yang sama. Pada penelitian ini, FFNN digunakan untuk 

memodelkan relasi antara detak jantung, kecepatan putaran kaki, dan kalori terbakar selama 

bersepeda. Model ANN yang digunakan adalah Multi Layer Perceptron (MLP) yang terdiri dari 3 

lapisan meliputi lapisan masukan, satu lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Model 3 lapisan 

dipilih berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusprasapta dkk yaitu prediksi detak jantung 

selama bersepeda berdasarkan kecepatan kayuh [9]. Pada penelitian ini, nilai detak jantung dan 

kecepatan putaran kaki pada saat itu digunakan (HRt dan Cadt) sebagai masukan sehingga terdapat 2 

neuron pada lapisan masukan. Kemudian terdapat 333 neuron pada lapisan tersembunyi dan terdapat 

1 neuron pada lapisan keluaran berupa nilai prediksi kalori terbakar (Calt). Arsitektur jaringan saraf 

yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
Gambar 2 Arsitektur jaringan saraf 

 

Berdasarkan arsitektur jaringan saraf untuk prediksi detak jantung, maka nilai Calt merupakan 

penjumlahan semua perkalian masukan dan bobot dari setiap lapisan jaringan saraf tiruan seperti pada 

persamaan 3. 

     (3) 

2.3 Skenario Pengujian 

Setelah dilakukan perancangan arsitektur model prediksi kalori terbakar, selanjutnya dilakukan 

pelatihan model prediksi kalori dengan menggunakan Matlab. Pada proses pelatihan digunakan 

sampel data latih yang telah dipersiapkan. Pelatihan jaringan menggunakan fungsi identitas sebagai 

fungsi aktivasi, batas epoch 10.000, MSE 0,01, dan learning rate 0,001. Selanjutnya pada proses 

pengujian, digunakan sampel data uji dimana data uji berbeda dengan data Kemudian dihitung nilai 

Mean Absolute Error (MAE) antara hasil pengukuran kalori yang dibakar terhadap hasil prediksi 

kalori yang dibakar untuk menentuan tingkat akurasi model prediksi kalori terbakar. 

3. Hasil Percobaan 

3.1 Sampel Data 

Seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan wearable sensor, banyak pesepeda 

menggunakan berbagai aplikasi olahraga berbasis smartphone seperti Strava, Garmin Connect, dan 

lain-lain. Fungsi aplikasi tersebut adalah untuk memantau hasil pengukuran dari sensor. Hasil dari 

pengukuran dapat diexport dalam bentuk XML dan kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan 

dataset yang digunakan oleh peneliti lain dalam bidang olahraga [1][10]. Dataset ini diunduh melalui 

link http://www.iztok-jr-fister.eu/static/css/datasets/Sport2.zip. Dataset berisi hasil pengukuran 

http://www.iztok-jr-fister.eu/static/css/datasets/Sport2.zip


aktifitas olahraga dari 9 pesepeda menggunaan berbagai wearable sensor. Data diexport dari akun 

Strava atau Garmin Connect. Setiap dataset berisi informasi lokasi GPS, elevasi, durasi, jarak, detak 

jantung, cepatan putaran kaki dan beberapa data berisi informasi power. pada dataset tidak terdapat 

data kalori yang digunakan selama bersepeda. Namun pada dataset pesepeda nomor 8 dan 9 terdapat 

data tenaga yang digunakan selama bersepeda. Oleh karena itu, pada proses prediksi kalori, nilai 

tenaga yang digunakan selama bersepeda dikonversi ke dalam kalori menggunakan persamaan 4 [3] 

dengan contoh hasil konversi seperti pada Gambar 3. 25% merupakan nilai efisiensi metabolisme dan 

4,17 merupakan nilai konversi dimana 1Kkal sama dengan 4.17 Kj. 

 
(4) 

  

 
Gambar 3 Sampel data tenaga dan hasil konversi tenaga ke kalori 

 

Pada proses pelatihan, digunakan 10.000 data sampel dari pesepeda nomor 9 pada satu sesi bersepeda. 

Sampel data latih diambil pada satu sesi bersepeda. Selanjutnya pada proses pengujian, digunakan 

sampel data dari pesepeda nomor 9 dengan sesi bersepeda yang berbeda dengan data latih serta data 

sampel dari pesepeda nomor 8. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hanya data pesepeda nomor 8 dan 

9 yang memiliki data tenaga. 

3.2 Hasil Percobaan 

Perbandingan nilai pengukuran kalori terbakar dan nilai prediksi kalori terbakar selama bersepeda 

dapat dilihat pada Gambar 4, 5, dan 6. Pada Gambar 4 menggambarkan perbandingan nilai kalori 

terbakar hasil pengukuran dan prediksi dari 10000 data latih pesepeda nomor 9 (satu sesi bersepeda). 

Gambar 5 menggambarkan perbandingan nilai kalori terbakar hasil pengukuran dan prediksi dari 3602 

data pesepeda nomor 9 dengan sesi bersepeda yang berbeda dengan data latih. Gambar 6 

menggambarkan perbandingan nilai kalori terbakar hasil pengukuran dan prediksi dari 8869 data 

pesepeda nomor 8 pada satu sesi bersepeda.   Dari Gambar 4, 5, dan 6 dapat dilihat bahwa nilai kalori 

hasil prediksi mendekati dengan nilai kalori hasil pengukuran untuk setiap detiknya. Pada Gambar 5 

menunjukan bahwa walaupun  pelatihan hanya menggunaan data pesepeda nomor 9 pada satu sesi 

bersepeda, model prediksi dapat memprediksi kalori data pesepeda nomor 9 pada sesi latihan yang 

berbeda dengan data latih. Pada Gambar 7 menunjukan bahwa walaupun pelatihan hanya menggunaan 

data pesepeda nomor 9, model prediksi dapat memprediksi kalori data pesepeda lain dengan hasil 

prediksi yang mendekati nilai kalori hasil pengukuran. 

 

 
Gambar 4 Hasil pengujian data latih 



 

 
Gambar 5 Hasil pengujian data uji pesepeda nomor 9 

 

 
Gambar 6 Hasil pengujian data uji pesepeda nomor 8 

Performa Feedforward Neural Network dalam prediksi detak jantung diukur dengan menghitung nilai 

mean absolute error (MAE) dari setiap dataset. Nilai MAE setiap dataset dapat dilihat pada Tabel 1. 

Nilai MAE dari data latih yaitu 0.034 sedangkan rata-rata MAE dari data uji adalah 0.028 dan 0.037 

dengan rata-rata MAE adalah 0.033. 

Tabel 1 Nilai MAE dari prediksi kalori untuk setiap dataset 

Dataset Nomor pesepeda Jumlah data MAE 

Data latih 9 10.000 0,034 

Data uji 
8 3.602 0,028 

9 8.869 0,037 

Rata-rata kesalahan adalah 0,033 kal dari nilai maksimum kalori pada dataset yaitu 0,5 kal atau 

dengan kata lain tingkat kesalahan adalah 7%. Pada penelitian ini, nilai error dapat ditoleransi karena 

nilai prediksi tidak digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan nilai akurasi yang tinggi. Nilai 

prediksi kalori hanya digunakan untuk memperkirakan jumlah kalori yang digunakan selama 

bersepeda yang selanjutnya digunakan untuk menentukan jumlah kalori yang harus dikonsumsi. 

4. Kesimpulan dan Diskusi 

Berdasarkan percobaan, kalori (Calt) yang digunakan selama bersepeda dapat diprediksi dari detak 

jantung pada saat itu (HRt) dan kecepatan putaran kaki pada saat itu (Cadt). Arsitektur jaringan saraf 

tiruan prediksi kalori adalah terdiri dari 3 lapisan yaitu sebuah lapisan masukan, sebuah lapisan 

tersembunyi, dan sebuah lapisan keluaran. Masukan jaringan saraf tiruan adalah detak jantung (HRt) 

dan kecepatan kayuh (Cadt). Pada lapisan tersembunyi, terdapat 333 buah neuron tersembunyi. 

Keluaran jaringan saraf tiruan berupa nilai prediksi kalori terbakar (Calt). Model prediksi kalori ini 

menghasilkan tingkat kesalahan adalah 7%. Pada penelitian ini, tingkat kesalahan dapat ditoleransi 

karena nilai prediksi tidak digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan nilai akurasi yang tinggi. 

Pada penelitian ini digunakan dataset yang tidak diketahui informasi individu dari pesepeda meliputi 

umur, jenis kelamin, dan level kesehatannya. Selain itu tidak diketahui jenis wearable sensor yang 

digunakan. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor 



tersebut. Model prediksi kalori memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai penelitian dalam 

bidang kesehatan dan olahraga. 

Notasi 

A = Umur (tahun) 

b = Nilai bobot bias 

Cad = Nilai kecepatan putaran kaki (rpm) 

Cal = Nilai kalori terbakar (kal) 

HR = Detak jantung rata-rata selama berolahraga (bpm) 

P = Tenaga yang digunakan selama berolahraga (watt) 

T = Durasi berolahraga (jam) 

W = Berat badan (kg) 
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