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Hand Out 1 ini berisi tentang definisi fungsi gamma, aplikasi, penurunan fungsi gamma dari fungsi 
factorial serta latihan soal yang merujuk dari definisi fungsi gamma 



Fungsi Khusus 

Hand Out 1  

Alfiani Athma Putri Rosyadi, M.Pd 

 

Alfiani Athma Putri Rosyadi, M.Pd Page 2 
 

FUNGSI GAMMA 

 

Di dalam matematika, fungsi gamma (disajikan oleh huruf kapitalYunani Γ) merupakan 

ekstensi atau perluasan dari fungsi faktorial ke bilangan real dan kompleks. Yaitu, 

jika n adalah bilangan bulat positif, maka: 

 

Fungsi gamma terdefinisi melalui sebuah integral takwajaryang konvergen: 

 

Fungsi gamma adalah sebuah komponen di dalam berbagai fungsi distribusi peluang, dan 

dengan demikian fungsi gamma dapat diterapkan pada cabang peluang dan statistika, 

serta kombinatorika. 

 

 

Pada tahun 1720an Euler mulai memperkenalkan dunia industri dengan kalkulus. 

Sebagai akibatnya mulai terdapat perbincangan tentang standardisasi fungsi-fungsi khusus. Dia 

menemukan fungsi Gamma sebagai kelanjutan faktorial. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Abjad_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Gamma
http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi_(matematika)
http://id.wikipedia.org/wiki/Faktorial
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_real
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_kompleks
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_bulat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Positif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Integral_takwajar
http://id.wikipedia.org/wiki/Probabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Kombinatorika
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1.1 Aplikasi Fungsi Gamma 

Fungsi gamma digunakan dalam menyelesaikan masalah fisika seperti normalisasi fungsi gelombang 

coulomb dan komputasi probabilitas dalam mekanika statistic 

 

 

 

 

 

1.2 Definisi Fungsi Gamma 

Berikut adalah definisi dari fungsi Gamma 

 

 

 

 

 

 

Dari definisi fungsi Gamma tersebut ada beberapa materi pada matakuliah kalkulus differensial 

dan kalkulus integral yang harus dipelajari, salah satunya adalah Integral tak tentu dan Integral tak 

wajar. Selain itu suatu integral dikatakan konvergen jika limitnya ada.  Untuk lebih memahami fungsi 

gamma, kita memahami fungsi factorial terlebih dahulu.  

 

Selanjutnya kita differensialkan masing-masing ruas terhadap  

Tugas 1 

Coba Anda cari Aplikasi dari Fungsi Gamma dalam kehidupan sehari-hari. Sajikan hasil 

pemikiran Anda dalam satu paragraph. Tuliskan juga referensi Anda tersebut! 

 

 

Definisi 1 

Fungsi Gamma, ditulis sebagai , didefinisikan sebagai 

Yang konvergen untuk  
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Selanjutnya, Kita akan menemukan pola sebagai berikut. 

 

Bagaimana jika ? diperoleh 

 

                                                                                                              (1.1) 

Apa yang terjadi jika  

 

 Persamaan 1.1 berlaku untuk  , kemudian bagaimana jika untuk  yang tidak bulat? 

Hal ini yang mengantarkan kita untuk mengenal fungsi gamma. Mari kita tulis kembali definisi dari fungsi 

Gamma 

Fungsi Gamma, ditulis sebagai , didefinisikan sebagai 

 

Yang konvergen untuk          (1.2) 

 

Aktivitas 1 

Lanjutkan untuk mendeferensialkan masing-masing ruas terhadap  . Berikutnya  Anda akan 

menemukan pola khusus untuk pendeferensialan yang ke=  untuk masing-masing ruas 

terhadap . 
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1.3 Hubungan Antara Fungsi Gamma dengan Fungsi Faktorial 

 Perhatikan keterkaitan antara persamaan 1.1 dan persamaan 1.2, kesimpulan apa yang bisa kita 

peroleh? 

          (1 .1) 

 

                                                                           (1.2) 

 

 

 

 

1.4 Latihan Soal 

Selesaikan permasalahan berikut! 

1. Hitunglah nilai dari  

a.  

b.  

2. Buktikan bahwa   

Untuk menyelesaikan soal tersebut, Anda bisa menggunakan pembuktian langsung, induksi 

matematika, atau metode pembuktian lainnya! 

3. Tentukan nilai dari: 

a.  

b.  

c.  

Aktivitas 2 

Buktikan  


