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Stock opname merupakan perhitungan fisik terhadap persediaan atau barang yang
dimiliki oleh suatu entitas. Hasil dari stock opname tersebut kemudian dicatat untuk
mengetahui jumlah pemakaian, penambahan, dan sisa akhir persediaan. Saldo akhir
persediaan disediakan di laporan keuangan sebagai aset.
Perhitungan persediaan ini dengan memperhatikan beberapa komponen seperti:
1. Saldo awal persediaan di awal periode
2. Penambahan persediaan dari pembelian maupun hibah
3. Pengurangan persediaan atas pemakaian maupun kerusakan
Dari ketiga komponen di atas menghasilkan perhitungan akhir sebagai saldo akhir
persediaan baik semesteran maupun akhir periode. Adapun persediaan yang tidak perlu
dihitung saat proses stock opname memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Persediaan/barang yang masuk selama proses stock opname atau setelah tanggal
cut-off stock opname.
2. Persediaan/barang titipan, karena tidak boleh diakui sebagai persediaan entitas
tersebut.
3. Persediaan/barang yang rusak, dan penyimpanannya juga harus dipisah dari
persediaan/barang yang tidak rusak.
Cara mencatat perhitungan persediaan selanjutnya yaitu mencatat jumlah fisik
persediaan tersebut, kemudian mencatat nilai atau harga untuk setiap jenis persediaan,
lalu mengalikan jumlah fisik dengan harga, sehingga didapat nilai akhir stock opname.
Secara akuntansi, perhitungan stock opname ini memerlukan jurnal penyesuaian.
Apabila nilai stock opname lebih kecil dari saldo awal ditambah penambahan persediaan,
maka jurnalnya adalah Beban Persediaan (Debet) pada Persediaan (Kredit), untuk
mengurangi nilai persediaan atas pemakaian persediaan itu sendiri.
Namun dengan menggunakan software atau aplikasi saat ini, pencatatan stock
opname tidak perlu menjurnal secara manual. Biasanya di dalam aplikasi, pengguna
cukup menginput saldo awal, dan hasil perhitungan stock opname, maka aplikasi akan
otomatis menghitung penambahan atau pengurangan persediaan.
Prosedur di atas perlu dilakukan agar ada kebenaran antara pencatatan dengan bukti
fisik persediaan. Apabila terdapat selisih antara catatan dengan jumlah real persediaan
maka ada indikasi bahwa terdapat kesalahan pencatatan atau bahkan terjadi kecurangan.
Untuk itu perlu adanya pengenalian intern stock opname tersendiri agar terhindar dari

manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
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