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Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
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“PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO 

TERHADAP PENGELOLAAN KREDIT DI DIVISI MIKRO ( Studi Kasus 

Pada Bank BJB Kelas I di Bandung Raya) 
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Penulis menyadari sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan 
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