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Setiap hari kebutuhan dari setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Khususnya 

bagi para pekerja atau pelajar yang menggunakan teknologi informasi dan komputer yang 

membutuhkan fasilitas yang lengkap termasuk membutuhkan lebih dari satu sistem 

operasi pada Komputer atau leptop yang dimilikinya. Sistem dual booting adalah salah 

satu cara yang dapat digunakan bagi orang-orang tersebut. Namun cara tersebut kurang 

praktis karena kedua atau lebih sistem operasi tersebut tidak dapat digunakan secara 

bersamaan. 

Berdasarkan hal tersebut mendorong sebagian orang untuk menciptakan sebuah 

sistem operasi yang dapat digunakan dengan sistem operasi lain secara bersamaan. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara membuat suatu sistem operasi didalam suatu sistem 

operasi. Virtual Machine adalah sebuah penemua dan ciptaan dari sekelompok orang 

tersebut bagi kepentingan seluruh umat manusia termasuk para pekerja dan pelajar yang 

membutuhkan lebih dari satu sistem operasi yang dapat digunakan secara bersamaan. 

Salah satu Virtual Machine yang sering digunakan oleh para pekerja dan pelajar diseluruh 

belahan dunia adalah VMware Player. 

Pada artikel ini akan dijelaskan cara mudah, cepat dan praktis untuk melakukan 

installing VMware Player pada komputer atau leptop tanpa resiko kerusakan apapun pada 

Operating System utama yang terdapat pada komputer atau leptop anda. Proses installing 

kali ini sedikit berbeda karena menggunakan file ISO dari VMware Player bukan dari CD 

driver VMware Player yang sebenarnya. 
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Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain: 

1. Langkah pertama adalah lakukan double click pada Setup VMware-player atau icon 

yang diberi kotak merah seperti pada gambar dibawah ini 

 

2. Kemudian akan muncul jendela bertuliskan Welcome to the installation wizard for 

VMware Player seperti pada gambar yang berarti anda telah disambut dengan baik 

untuk melakukan instalasi VMware Player dan jangan lupa untuk click Next untuk 

menuju langkah selanjutnya 
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3. Akan muncul suatu jendela tempat dimana kita akan menyimpan software VMware 

Player yang akan kita install secara otomatis seperti pada gambar dibawah ini, lalu 

kita click Next untuk menuju langkah selanjutnya 

 

4. Pada jendela yang bertuliskan Software Updates, maka tandai kotak putih yang 

terdapat tulisan Check for product updates on startup seperti kotak merah pada 

gambar dibawah ini, kemudian click dan pilih tombol Next yang ditandai kotak 

merah 
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5. Pada jendela yang bertuliskan User Experience Improvement Program, maka 

tandai kotak putih yang terdapat tulisan Help improve VMware Player seperti 

kotak merah pada gambar dibawah ini, kemudian click dan pilih tombol Next yang 

ditandai kotak merah 

 
6. Kemudian atur dimana anda akan menampilkan Icon dari VMware Player pada 

jendela Shortcuts, kemudian pilih dan click Next seperti gambar dibawah ini 
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7. Saat muncul jendela Ready to Perform the Requested Operations maka pilih dan 

clik tombol Continue seperti gambar dibawah ini 

 
 

 

8. Tunggu hingga proses installing VMware Player selesai seperti gambar dibawah ini 
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9. Kemudian saat muncul jendela Setup Wizart Complete, kali ini terserah pada 

keputusan anda dimana anda diminta untuk memilih salah satu tombol yaitu Restart 

Now atau Restart Later. Pilihan anda kali ini tidak akan mempengaruhi proses 

installing karena proses tersebut telah selesai dilakukan. Untuk lebih mudahnya anda 

pilih Restart Later agar anda dapat langsung mencoba Software VMware yang baru 

saja anda install pada komputer atau leptop anda. 

 

10. Gambar dibawah ini adalah tampilan utama dari VMware Player yang baru saja di 

Install 

 

Selamat Mencoba Semoga Sukses 
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