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Abstrak 

 Pulau Batam yang merupakan wilayah provinsi Kepulauan Riau memiliki 
potensi yang sangat baik dengan pariwisata. Keunggulan yang dimiliki meliputi 
wisata pantai yang masih terjaga kebersihannya, maka dari itu dapat diketahui 
bahwa jumlah kunjungan ke Pulau Batam tahun ke tahun mengalami kenaikan. 

Didalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan suatu analisa tentang 
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi Revisit Intention dengan melibatkan 
beberapa variabel lainnya seperti Variabel Food Image, Variabel Destination 
Image, Variabel Support Quality of Accomodation dan Variabel Overall 
Satisfaction. Hasil yang dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan dapat 
dijelaskan dan diungkapkan bahwa hubungan antara masing masing variable 
dependen, variabel interverning dan independen menunjukkan pengaruh yang 
signifikan positif.   

Penelian ini menghasilkan pembuktian bahwa faktor Destination Image  
dapat mempengaruhi Overall Satisfaction menjadikan Batam menjadi salah satu 
tujuan wisata di Indonesia. Dengan beragam wisata pantai yang lengkap dengan 
sarana wisata maritimnya berhasil membuat wisatawan puas menikmatinya, 
disamping itu wisata kota nya menyediakan berbagai pilihan makanan serta wisata  
belanja yang memang tersedia di pusat pusat perbelanjaan besar. dan pembuktian 
bahwa Ease of Transportation juga dapat mempengaruhi Overall Satisfaction 
dalam kenyamanan para wisatawan menikmati wisata di Pulau Batam. 
Menjamurnya usaha rental mobil dan travel agen membuat para wisatawan 
nyaman dalam menentukan pilihannya untuk menikmati berbagai tujuan wisata. 
Penelian ini menghasilkan pembuktian bahwa Overall Satisfaction dari keempat 
variable diatas mepengaruhi Revisit Intention  sehingga menunjukkan bahwa para 
wisatawan merasa puas dan nyaman saat mereka berkunjung di Pulau Batam dan 
mempunyai rencana untuk berkunjung kembali ke pulau Batam. 
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