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ABSTRAK

Meningkatnya jwnlah LSM atau yayasan yang bergerak dalam bentuk
sosial mengakibatkan perlunya penulisan Lapomn Keuangan yang baik dan
informatifyang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemberi dana
dan masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya LSM atau yayasan yang hanya
merupakan kedok semata., yang tujuannya hanya memperoleh dana dan bukan
untuk kepentingan sosial. W ALHI merupakan sebuah yayasan yang bergerak di
bidang lingkungan, baik itu lingkungan ala.m., lingkungan politik maupun
lingkungan sosial. W ALHI merupakan organisasi nirlaba yang sangat besar, baik
itu jaringannya maupun dana yang dapat dikumpulkan untuk mengelola proyek 
proyek sosial. Untuk dapat memberikan pertanggungjawaban yang tepat dan
informatif W ALHI memerlukan suatu metode penulisan Laporan Keuangan yang
tepat.
Metode Accrual Basis merupakan metode yang dipilih oleh PSAK No.45
untuk menjadi landasan dalam penulisan sebuah Laporan Keuangan yang baik dan
InformatiE CPA pun lebih menyarankan agar organisasi nirlaba menggunakan
metode Accrual Basis untuk penulisan Laporan Keuangannya.
Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan
penulisan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan. perilam,
fenomena, peristiwa - peristiwa, pengetahuan atau objek studio ,Sedangkan
metodologi yang dipakai adalah studi kasus.
Laporan keuangan W ALHI menggunakan periode satu tahunan, dimulai
pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun yang sarna. Fonnat laporan
keuangan yang digunakan oleh W ALHI menggunakan dasar the Modified Cash
Basis dimana sesuai dengan the Generally Accepted Accounting Principles
(GAAP).
Laporan Keuangan yang dibuat oleh W ALHI pada dasarnya memang
telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh the Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP). tapi informasi yang ada di dalamnya belum menunjukkan
secara runtun rentetan transaksi yang seharusnya diketahui oleh pengguna laporan
tersebut dan masyarakat.
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