
ABSTRAK 

 

 Perkembangan industri jasa yang s emakin pesat da n ditandai de ngan 
bertambahnya j umlah pe rusahaan yang be rgerak di  bi dang j asa, s erta t ingginya 
tingkat persaingan merupakan tantangan bagi para konsumen agar bersikap kritis 
dan tanggap terhadap produk-produk yang beredar di  pasaran.Salah satu industri 
jasa yang berkembang pesat ad alah industri j asa pa da bi dang properti, y aitu 
penjualan dan penyewaan apartemen.Apartemen merupakan salah satu va riasi 
jenis huni an yang diminati ol eh masyarakat te rutama yang tinggal di  ko ta-kota 
besar.Keberhasilan suatu apartemen dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari 
cara apartemen tersebut be rusaha m emberikan pelayanan secara pr ofesional da n 
pelayanan yang terbaik dan berkualitas pa da p elanggan (penyewa d an pemilik 
unit). Pelayanan yang tidak baik dapat membuat pelanggan komplain atas layanan 
yang di perolehnya s ebab t idak s esuai s eperti yang di harapkan. Komplain y ang 
dilakukan pelanggan apabila dilayani dan diproses dengan baik akan menjadikan 
kepuasan t ersendiri ba gi pe nyewa da n p emilik uni t, m aka kom plain yang 
ditangani de ngan ba ik dapat m enjadi s umber masukan bagi pi hak apartemen 
untuk dapat lebih meningkatkan kualitas layanannya. Oleh karena i tu, marketing 
executive s ebagai w akil da ri managementuntuk m enangani kom plain harus 
mengidentifikasi jenis komplain terlebih dahulu.Sehingga komplain yang diajukan 
tersebut dapat ditangani dengan penyelesaian yang tepat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif.Penelitian ini t ermasuk jenis penelitian de skriptif ka rena pe nelitian i ni 
berusaha mendeskripsikan a tau menggambarkan atau melukiskan fenomena a tau 
hubungan atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan s istematis, faktual 
dan akurat.Penelitian ini m encoba m emaparkan dan menjelaskan setiap temuan 
data yang di peroleh d engan s edetail m ungkin sekaligus m encoba m elakukan 
analisis terhadap data tersebut. 

Adapun ha sil pe nelitian i ni a dalah jenis kom plain yang t erjadi di  
Apartemen M etropolis te rbilang be ragam, yaitu mechanical complaint, service 
related complaint, unusual complaint dan attitudinal complaint. K omplain yang 
paling sering terjadi adalah mechanical complaint.Setiap jenis komplain ditangani 
dan diselesaikan dengan langkah yang berbeda-beda.Diantaranya teguran, laporan 
ke atasan, evaluasi, dan menyampaikan ke atasan.Dalam meminimalisir terjadinya 
komplain, m arketing e xecutive m elakukan up aya di antaranya pemeliharaan 
(maintenance) secara rutin, pengecekan lebih detail, pemahaman tentang product 
knowledge, personal approachdan evaluasi.Berdasarkan hasil eva luasi yang 
dilakukan, diperlukan suatu perbaikan dalam sistem evaluasi dari secara l isan ke 
tertulis.Perlu a danya p elatihan pe nanganan ko mplain, s ebab m asih di temukan 
komplain-komplain yang tidak tertangani dengan baik. 
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