BAB4
SIMPULAN

Pemahaman green marketing mutlak untuk dibutuhkan oleh perusahaanperusahaan yang menginginkan keunggulan dalam bersaing karena green
marketing merupakan salah satu strategi dalam memenangkan pasar. Globalisasi
memudahkan masuknya barang-barang kesuatu negara, membuka peluang, serta
menjadi ancaman bagi perusahaan. Dengan adanya globalisasi perusahaan dapat
memperluas pangsa pasamya ke luar negeri dengan lebih mudah, tetapi juga
merupakan ancaman bagi pasar dalam negeri maupun luar negeri dan juga dapat
diambil oleh pesaing.
Keadaan ini, mendorong perusahaan untuk mengganti paradigma pemasar
dari paradigma yang lama yaitu berfokus bagaimana menjual barang untuk
mendapatkan penjualan yang sebaik-baiknya, menjadi paradigma baru yaitu
bagaimana memberikan kepuasan terhadap harapan, keinginan dan kebutuhan
konsumen, sehingga diharapkan konsumen akan tetap melakukan pembelian
produk dimasa mendatang. Untuk memberikan kepuasan kepada konsumen,
perusahaan harus memahami keputusan pembelian terlebih dahulu, yaitu apa yang
mendorong konsumen untuk berperilaku tertentu.
Pemahaman green marketing sebagai tinjauan keputusan perusahaan
dalam memasarkan produknya sangat penting diera globalisasi sebab globalisasi
yang bertujuan mendunia, akan memberikan hasil bagi perusahaan untuk
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barang kesuatu negara bila perusahaan mampu memahami green marketing, serta
memiliki pengaruh terhadap konsumen untuk berperilaku.
Bila perusahaan mampu memahami green marketing sebagai cara yang
dipakai oleh perusahaan dalam memasarkan produknya sesuai dengan perilaku
konsumen, sehingga konsumen akan memilih produk-produk perusahaan yang
ramah lingkungan dan yang diharapkan.
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