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ABSTRAK 

 

 Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun mengalami 

peningkatan baik itu dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Kota Batam juga 

menjadi salah satu sektor industri pariwisata yang berperan aktif di Indonesia. Hal 

ini dikarenakan Kota Batam merupakan salah satu pintu masuk bagi wisatawan 

lokal maupun mancanegara setelah Bali dan Jakarta. Perancangan pembangunan 

industri perhotelan pun diperlukan perencanaan yang baik agar dapat berpengaruh 

besar terhadap operasional perhotelan dalam jangka waktu yang panjang seperti 

dalam segi pelayanan. Hotel yang memberikan pelayanan yang baik untuk 

wisatawan akan berpengaruh terhadap kunjungan kembali wisatawan. Keputusan 

wisatawan menginap dan kembali mengunjung hotel melalui beberapa faktor 

yakni brand, harga, lingkungan dan leisure (hiburan). 

Penelitian berkaitan dengan minat wisatawan datang berkunjung kembali 

ke Kota Batam terutama wisatawan yang datang berkunjung ke Turi Beach 

Resort, Montigo resort dan Radisson Golf & Resort. Pengumpulan data dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah target 505 konsumen 

yang menginap di 3 hotel bintang 4 tersebut. Data lainnya yang  digunakan oleh 

peneliti juga didapatkan melalui internet seperti data jumlah kunjungan wisatawan 

di Kota Batam dan sebagainya. Peneliti juga menggunakan beberapa referensi 

jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan variable-variabel yang akan diteliti 

seperti sikap wisatawan, norma subyektif wisatawan, pengendalian sikap 

wisatawan yang dirasakan dan minat kunjungan kmbali wisatawan di Kota Batam. 

  Berdasarkan hasil uji yang dilakukan penulis hubungan sikap wisatawan, 

norma subyektif wisatawan dan pengendalian sikap wisatawan tehadap minat 

kunjungan kembali wisatawan ke Kota Batam berpengaruh positif. Hal ini 

menunjukkan rata-rata wisatawan yang berkunjung dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan sosial. 
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