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JUDUL : 

ANALISIS DAMPAK STRUKTUR UMUR PENDUDUK TERHADAP 

PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG PENDIDIKAN DI 

INDONESIA 

 

ISI  : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dinamika struktur umur 

penduduk terhadap pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan Indonesia. 

Analisis yang digunakan adalah metode penghitungan dengan rumus median age 

dan metode Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan penelitian digunakan data 

sekunder berupa time series pada tahun 1990-2010 yaitu data pengeluaran 

pemerintah pada bidang pendidikan,  jumlah penduduk pada kelompok umur 

muda, jumlah penduduk pada kelompok umur produktif, dan jumlah penduduk 

pada kelompok umur tua. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), jurnal, buku, dan hasil penelitian lainnya. Setelah diadakan penelitian 

secara teori dan hasil uji terhadap hipotesis yang didiagnosa, dapat disimpulkan 

bahwa penduduk Indonesia pada tahun 1990-2010 termasuk dalam kategori 

penduduk usia produktif, hal ini diperoleh melalui penghitungan median age. Dari 

hasil analisis OLS dapat diketahui bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur 

muda berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah pada bidang 

pendidikan, jumlah penduduk pada kelompok umur produktif berpengaruh negatif 

terhadap pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan sementara jumlah 

penduduk pada kelompok umur tua berpengaruh negatif terhadap pengeluaran 

pemerintah pada bidang pendidikan. 
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