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CARA MENGINSTAL VMWare Workstation 9 

 

Halo sobat semuanya, di blog ini, saya akan menjelaskan cara untuk menginstal software 

VMWare Workstation 9. Oke langsung saja menuju langkah untuk menginstal software 

tersebut. 

Langkah-langkah untuk menginstal software VMWare Workstation 9 : 

1. Sebelumnya jika sobat belum mempunyai software tersebut, bisa didapatkan di situs 

resmi VMWare, yaitu www.vmware.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah itu, terlebih dulu kalian harus menjadi anggota dari website tersebut, setelah 

sudah menjadi anggota, kalian bisa mendownload software yang diinginkan. 

2. Kemudian jika muncul seperti gambar dibawah, pilih software yang diinginkan lalu 

klik Download. 

 

http://www.vmware.com/
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3. Setelah hasil download tersebut sukses, maka lanjutkan untuk melakukan 

penginstalan VMWare. Klik software yang sudah terdownload. 

 

4. Kemudian akan muncul gambar berikut : 

 

Tunggulah proses tersebut hingga selesai. 

5. Lalu, setelah proses diatas selesai, maka akan muncul gambar seperti dibawah, 

kemudian klik tombol “Next”. 
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6. Setelah proses diatas selesai, maka akan muncul pilihan “TYPICAL” dan 

“CUSTOM” seperti pada gambar dibawah, lalu pilihlah “TYPICAL”, dan klik tombol 

Next. 

 

7. Kemudian setelah itu, kalian hanya tinggal meng-klik tombol “Next” saja, hingga 

muncul gambar sperti dibawah ini, lalu tekan “next”. 

 

8. Setelah tombol next ditekan, maka akan muncul  langkah selanjutnya, dan tekanlah 

tombol “continue” 
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9. Maka software tersebut akan melakukan proses, dan tunggulah.  

 

10. Lalu jika pada proses diatas muncul seperti pada gambar dibawah, maka kalian jangan 

khawatir, tinggal klik OK, dan proses akan tetap terus belangsung. 

 

11. Langkah selanjutnya adalah, masukkan keygen pada tempat yang disediakan 
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12. Kemudian setelah memasukkan keygen,  adalah proses Finished 

 

13. Nah sobat, mudah kan cara penginstalannya, Sekarang kalian bisa mencoba membuka 

ikon VMWare yang sudah terinstal. 
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Setelah muncul “License Aggrement” maka klik pada Yes, I accept. . . . . . ,lalu OK. 

14. Oke sobat, langkah diatas adalah langkah terakhir pada proses penginstalan VMWare 

ini, maka akan berjalan lah software VMWare kalian. 

 

 

Nah sobat, mudahkan penginstalan software VMWare Workstation 9 tersebut, Oke selamat 

menikmati hasil instalan kalian.   


