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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasar uraian yang telah dikemukakan mengenai wanprestasi pada 

pelaksanaan perjanjian pengadaaa konsumsi antara PT. Aerowisata Catering 

Service dengan para konsumennya tersebut di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Perjanjian pengadaan konsumsi antara PT. Aerowisata Catering Service 

dengan para konsumennya didasari pada kehendak konsumen untuk 

memesan konsumsi pada PT. Aerowisata Catering Service. Bentuk 

perjanjian tersebut adalah lisan dan tertulis. Walaupun demikian, sebagian 

besar dari perjanjian pengadaan konsumsi tersebut dilakukan secara lisan, 

sedangkan perjanjian tertulis hanya dilakukan pada saat PT. Aerowisata 

Catering Service mendapat pekerjaan dari instansi pemerintah. Dengan 

adanya perjanjian tersebut, lahirlah hak dan kewajiban pada kedua belah 

pihak. Hak utama dari PT. Aerowisata Catering Service adalah menerima 

pembayaran atas pekerjaan penyediaan konsumsi yang telah dilakukannya. 

Sedangkan kewajiban utama dari PT. Aerowisata Catering Service adalah 

menyediakan konsumsi sesuai dengan kesepakatan. Adapun hak dari 

konsumen adalah ditunaikannya penyajian konsumsi oleh PT. Aerowisata 

Catering Service dan kewajibannya adalah membayar keseluruhan biaya 

konsumsi. 
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b. Wanprestasi bisa dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian 

pengadaan konsumsi, yaitu pihak PT. Aerowisata Catering Service sebagai 

pihak yang melakukan pekerjaan dan konsumen sebagai pihak pemberi 

pekerjaan. Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Aerowisata 

Catering Service adalah lupa tidak menyediakan konsumsi, menyediakan 

konsumsi tetapi tidak sesuai dengan menu yang diperjanjikan, 

menyediakan konsumsi pada waktu yang salah serta terlambat dalam 

menyediakan konsumsi. Wanprestasi oleh PT. Aerowisata Catering 

Service tersebut menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi para 

konsumennya. Kerugian materiil berupa keluarnya biaya ekstra untuk 

membeli konsumsi di lain tempat bagi para tamu undangan, sedangkan 

kerugian non materiil berupa rasa kecewa karena menu yang disajikan 

berbeda dengan yang diperjanjikan serta rasa malu atas mundurnya acara 

yang disebabkan oleh keterlambatan PT. Aerowisata Catering Service. 

Wanprestasi oleh konsumen berupa tidak membayar biaya konsumsi sama 

sekali, ataupun membayar tetapi terlambat. Wujud wanprestasi lain dari 

konsumen adalah membatalkan pesanan secara mendadak serta tidak 

memberikan informasi yang akurat tentang jumlah tamu yang akan dijamu 

dalam suatu acara. Wanprestasi dari pihak konsumen tersebut 

mengakibatkan kerugian pada PT. Aerowisata Catering Service, yaitu 

biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, keuntungan yang tidak jadi diperoleh, 

serta tercemarnya nama baik PT. Aerowisata Catering Service. 

c. Adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian melahirkan tanggung 

jawab masing-masing pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Untuk 

wanprestasi yang berupa lupa tidak menyediakan konsumsi, PT. 

Aerowisata Catering Service memesankan konsumsi pada suatu restoran 

serta membawa konsumen dan rombongannya ke restoran tersebut guna 

santap malam serta mengirimkan surat permintaan maaf secara resmi. 

Tanggung jawab lain adalah berupa penggatian seluruh biaya konsumsi 

yang telah dikeluarkan oleh konsumen pada wanprestasi yang berupa 

keliru jam penyajian. Selanjutnya, penggantian jenis masakan sesuai 
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dengan yang telah disepakati bersama merupakan wujud tanggung jawab 

PT. Aerowisata Catering Service atas kekeliruan penyajian Adapun atas 

keterlambatan datang, PT. Aerowisata Catering Service mengembalikan 

10% (sepuluh persen) dari keseluruhan biaya konsumsi kepada konsumen. 

Tanggung jawab konsumen atas wanprestasi yang diperbuatnya adalah 

sangat terbatas. Konsumen yang tidak membayar biaya konsumsi 

sesungguhnya mempunyai tanggung jawab untuk melunasinya namun 

pada kenyataannya tidak. Sedangkan untuk keterlambatan pembayaran, 

konsumen yang bersangkutan hanya meminta maaf kepada PT. 

Aerowisata Catering Service tanpa ada kompensasi lain atas keterlambatan 

tersebut. Demikian juga dengan wanprestasi yang berupa tidak 

menyediakan informasi tentang jumlah tamu, konsumen hanya 

bertanggung jawab atas pembayaran tambahan sesuai dengan jumlah 

hidangan yang telah disajikan. 

 

B. Saran 

a. Seyogyanya PT. Aerowisata Catering Service membuat blangko perjanjian 

dalam bentuk tertulis untuk pemesanan konsumsi non pemerintah agar 

masing-masing pihak dalam perjanjian mengetahui hak dan kewajiban 

mereka. Sehingga apabila terjadi wanprestasi, maka segala sesuatu yang 

menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan segera dapat dipenuhi. 

b. Seyogyanya PT. Aerowisata Catering Service memperbaiki sistem 

administrasinya sehingga tidak akan dijumpai lagi kelalaian dalam 

menyediakan konsumsi. Koordinasi antara masing-masing bagian dalam 

perusahaan perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik terhadap konsumen. 
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