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PERBEDAAN DENGAN IFRSs 

ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa 

mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRIC 4 Determining Whether an 

Arrangement Contains a Leases per efektif 1 Januari 2014, kecuali: 

1. IFRIC 4 paragraf 16 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini 
dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat 
jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan 
menjadi SAK. 

2. IFRIC 4 paragraf 16A tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena 
tidak relevan. 

3. Lampiran IFRIC 4 tentang amandemen terhadap IFRS 1: First-time 

Adoption of International Financial Reporting Standards tidak diadopsi 
karena tidak relevan. 
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PERBEDAAN DENGAN ISAK 8 (2009} 

Berikut adalah perbedaan antara ISAK 8 (2009}: Penentuan Apakah Suatu 

Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dengan ISAK 8 (Penyesuaian 2014}: 

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa yang mengadopsi 
IFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Leases per efektif 

1Januari2014: 

Perihal ISAK 8 (2009) ISAK 8 (Penyesuaian 2014) 

Referensi PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 19: Aset Menambahkan referensi ke PSAK 68: 

Takberwujud, PSAK 25: Kebijakan Pengukuran Nilai Wajar. 
Akuntansi, Perubahan Estimasi 
Akutansi, dan Kesalahan, PSAK 
30: Sewa, dan ISAK 16: Perjanjian 
Konsesi Jasa. 

Catatan kaki atas Tidak ada catatan kaki karena PSAK 30: Sew a menggunakan 

definisi nilai wajar pengaturan dalam PSAK 30: Sewa definisi "nilai wajar" yang berbeda 

sudah jelas. dalam beberapa ha! dengan definisi 

( Paragraf 15) nilai wajar dalam PSAK 68. Oleh 
karena itu, ketika menerapkan 
PSAK 30 entitas mengukur nilai 
wajar sesuai dengan PSAK 30, bukan 
PSAK 68. 

Tanggal efektif Secara implisit mengacu ke PSAK Memberikan pengaturan secara 

30: Sewa. eksplisit bahwa ISAK 8 diterapkan 

(Paragraf 16) untuk periode tahun buku yang 
dimulai pada atau setelah tanggal 
1 Januari 2012. 
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INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 8 

PENENTUAN APAKAH SUATU PERJANJIAN MENGANDUNG SUATU SEWA 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian 
Mengandung Suatu Sewa, terdiri dari paragraf 01-17. ISAK 8 dilengkapi dengan Contoh 
Ilustratif yang bukan merupakan bagian dari ISAK 8. 

PENDAHULUAN 

Referensi 

PSAK 16: Aset Tetap 
PSAK 19: Aset Takberwujud 
PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akutansi, dan Kesalahan 
PSAK 30: Sewa 
PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar 
ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa 

Latar Belakang 

01. Suatu entitas dapat melakukan suatu perjanjian, yang terdiri dari satu atau 
serangkaian transaksi terkait, dimana bentuk legal perjanjian tersebut bukan suatu sewa tetapi 
perjanjian itu memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu aset, (contohnya 
suatu jenis aset tetap ), dengan imbalan suatu atau serangkaian pembayaran. Contoh perjanjian 
dimana suatu entitas (pemasok) memberikan hak kepada entitas lain (pembeli) untuk 
menggunakan aset tersebut, seringkali bersama dengan pemberian jasa terkait, adalah: 

Perjanjian pengalih-dayaan (outsourcing), contohnya pengalih-dayaan fungsi pemrosesan 
data suatu entitas. 
Perjanjian dalam industri telekomunikasi, dimana pemasok kapasitas jaringan melakukan 
kontrak untuk menyediakan hak atas kapasitas kepada pembeli. 
Take-or-pay dan kontrak sejenis, dimana pembeli harus melakukan pembayaran tertentu 
tanpa bergantung apakah pembeli mengambil barang atau jasa yang diperjanjikan atau 
tidak (contohnya kontrak take-or-pay untuk memperoleh secara substansi seluruh keluaran 
pembangkit listrik yang disediakan pemasok). 

02. Interpretasi ini memberikan panduan untuk menentukan apakah perjanjian
perjanjian semacam itu merupakan sewa atau mengandung sewa yang harus diperlakukan 
sesuai dengan PSAK 30: Sewa. Interpretasi ini tidak memberikan panduan untuk menentukan 
bagaimana sewa tersebut harus diklasifikasi dengan PSAK 30. 

03. Dalam beberapa perjanjian, aset yang dienjadi subyek sewa adalah bagian dari aset 
yang lebih besar. Interpretasi ini tidak mengatur bagaimana menentukan apabila bagian dari 
aset yang lebih besar itu sendiri merupakan aset yang diperlakukan sesuai PSAK 30: Sewa. 
Namun demikian, ruang lingkup Interpretasi ini mencakup juga perjanjian-perjanjian dimana 
aset yang mendasari merupakan suatu unit akun sebagaimana dimaksud dalam PSAK 16: 
Aset Tetap ataupun PSAK 19: Aset Takberwujud. 

Ruang Lingkup 

04. Interpretasi ini tidak berlaku untuk: 
(a) perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa yang dikecualikan dari ruang 

lingkup PSAK 30: Sewa; atau 
(b) perjanjian konsesi jasa publik-ke-swasta dalam ruang lingkup ISAK 16: Perjanjian 

Konsesi fasa. 

·························································································································································-~-----···· 
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Permasalahan 

05. Permasalahan yang dibahas dalam Interpretasi ini adalah: 
(a) bagaimana cara menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau 

perjanjian yang mengandung sewa seperti didefinisikan dalam PSAK 30: Sewa; 
(b) kapan penilaian atau penilaian kembali atas suatu perjanjian baik perjanjian itu 

merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa dilakukan; dan 
(c) jika suatu perjanjian adalah perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa, 

bagaimana pembayaran sewa seharusnya dipisahkan dari pembayaran untuk unsur
unsur lain dalam perjanjian tersebut. 

INTERPRETASI 

Menentukan Apakah suatu Perjanjian adalah Perjanjian Sewa atau Perjanjian yang 
Mengandung Sewa 

06. Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau 
perjanjian yang mengandung sewa perlu diperhatikan substansi perjanjian dan dilakukan 
penilaian apakah: 
(a) pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu; 

dan 
(b) perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. 

Pemenuhan Perjanjian yang Bergantung pada Penggunaan Aset Tertentu 

07. Walaupun suatu aset tertentu diidentifikasikan secara eksplisit dalam perjanjian, 
aset tersebut bukan merupakan subjek sewa jika pemenuhan perjanjian tidak bergantung pada 
penggunaan aset tersebut. Sebagai contoh, jika pemasok berkewajiban untuk menyerahkan 
barang atau jasa dalam jumlah tertentu, serta mempunyai hak dan kemampuan untuk 
menyediakan barang atau jasa tersebut dengan menggunakan aset lain yang tidak ditentukan 
dalam perjanjian; maka pemenuhan perjanjian tidak bergantung pada aset tertentu sehingga 
perjanjian tersebut tidak mengandung sewa. Apabila suatu garansi mengijinkan atau 
mensyaratkan penggantian aset yang sama atau serupa ketika aset yang disewakan tidak 
dapat beroperasi dengan baik, hal ini tidak berarti perlakuan sewa tidak berlaku. Disamping 
itu, apabila suatu ketentuan kontrak (baik bersifat kontinjen atau lainnya) mengijinkan atau 
mensyaratkan pemasok untuk mengganti aset lain dengan alasan apapun pada saat atau setelah 
suatu tanggal tertentu, tidak menghalangi perlakuan sewa sebelum tanggal penggantian. 

08. Suatu aset ditentukan secara implisit jika, sebagai contoh, pemasok memiliki atau 
menyewakan hanya satu aset untuk memenuhi kewajibannya serta tidak ekonomik atau 
praktis bagi pemasok untuk melaksanakan kewajibannya melalui penggunaan aset lainnya. 

Perjanjian Memberikan Hak untuk Menggunakan Aset 

09. Suatu perjanjian memberikan hak untuk menggunakan suatu aset jika perjanjian 
tersebut memberikan hak kepada pembeli (lessee) untuk mengendalikan penggunaan aset 
tersebut. Hak untuk mengendalikan penggunaan aset tersebut diberikan jika memenuhi salah 
satu dari kondisi-kondisi berikut: 
(a) Pembeli mempunyai kemampuan atau hak untuk mengoperasikan aset atau mengarahkan 

pihak lain untuk mengoperasikan aset tersebut sesuai dengan cara yang ditentukan 
pembeli dan pada saat yang bersamaan, pembeli mendapatkan atau mengendalikan 
keluaran (output) atau kegunaan lainnya atas aset tersebut, dalam jumlah yang lebih 
dari tidak signifikan. 

(b) Pembeli mempunyai kemampuan atau hak untuk mengendalikan akses fisik terhadap 
aset tersebut dan pada saat yang bersamaan, pembeli mendapatkan atau mengendalikan 

-----------·~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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keluaran atau kegunaan lainnya atas aset tersebut, dalam jumlah yang lebih dari tidak 
signifikan. 

(c) Fakta dan keadaan yang ada menunjukkan bahwa kecil kemungkinan bagi satu atau lebih 
pihak lain selain pembeli akan mengambil keluaran atau kegunaan lainnya dalam jumlah 
yang lebih dari tidak signifikan yang akan diproduksi atau dihasilkan oleh aset tersebut 
selama masa perjanjian, dan harga yang dibayar pembeli untuk keluaran tersebut bukan 
harga yang tetap secara kontraktual untuk setiap unit keluaran ataupun harga yang sama 
dengan harga pasar per unit keluaran pada saat penyerahan keluaran tersebut. 

Menilai atau Menilai Kembali Perjanjian Apakah Perjanjian Tersebut Merupakan 
Perjanjian Sewa atau Perjanjian yang Mengandung Sewa 

10. Penilaian tentang apakah suatu perjanjian mengandung sewa dilakukan pada awal 
perjanjian, yaitu tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian dan tanggal komitmen 
pihak-pihak terhadap ketentuan pokok perjanjian, berdasarkan semua fakta dan kondisi. 
Penilaian kembali tentang apakah perjanjian tersebut mengandung sewa setelah awal 
perjanjian hanya akan dilakukan apabila salah satu dari kondisi-kondisi berikut dipenuhi: 
(a) Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan 

tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada. 
(b) Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait 

dengan perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah 
termasuk dalam masa sewa sesuai paragraf 04 pada PSAK 30: Sewa. Pembaruan atau 
perpanjangan perjanjian yang tidak mencakup modifikasi ketentuan dalam perjanjian 
awal sebelum akhir masa perjanjian awal harus dipertimbangkan sesuai paragraf 06-09 
hanya berkenaan dengan periode pembaruan atau perpanjangan. 

(c) Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian bergantung pada 
suatu aset tertentu. 

(d) Terdapat perubahan substansial atas aset, misalnya perubahan fisik aset tetap secara 
substansial. 

11. Penilaian kembali suatu perjanjian harus berdasarkan fakta dan keadaan pada 
tanggal penilaian kembali tersebut, termasuk sisa masa perjanjian. Perubahan estimasi 
(sebagai contoh estimasi jumlah keluaran yang akan dikirimkan kepada pembeli atau pembeli 
potensial lainnya) tidak akan memicu suatu penilaian kembali. Jika perjanjian dinilai kembali 
dan ditetapkan mengandung sewa (atau tidak mengandung sewa), maka akuntansi sewa harus 
diterapkan (atau dihentikan penerapannya) sejak: 
(a) terjadi perubahan keadaan yang menimbulkan penilaian kembali, dalam hal paragraf 

lO(a), (c), atau (d) terjadi; 
(b) dimulainya awal periode pembaruan atau perpanjangan, dalam hal paragraf lO(b) 

terjadi. 

Pemisahan Pembayaran Sewa dari Pembayaran Lain 

12. Jika perjanjian mengandung sewa, pihak-pihak dalam perjanjian harus menerapkan 
ketentuan-ketentuan PSAK 30: Sewa untuk unsur sewa dalam perjanjian tersebut, kecuali 
yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan PSAK 30 paragraf 02. 
Sejalan dengan hal tersebut, jika suatu perjanjian mengandung sewa, maka sewa tersebut 
harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai PSAK 30 paragraf 07 -
19. Unsur-unsur lainnya dalam perjanjian tersebut yang tidak termasuk dalam ruang lingkup 
PSAK 30 harus diperlakukan sesuai dengan Pernyataan lain yang relevan. 

13. Dalam rangka penerapan PSAK 30: Sewa, pada saat awal perjanjian atau saat 
penilaian kembali perjanjian, pembayaran tunai dan pembayaran dalam bentuk-bentuk lain 
yang disyaratkan perjanjian harus dipisahkan antara pembayaran atas sewa dan pembayaran 
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atas unsur-unsur lainnya berdasarkan nilai wajar relatifnya. Pembayaran sewa minimum 
sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 30 paragraf 04 hanya meliputi pembayaran untuk 
sewa (dalam ha! ini hak untuk menggunakan aset) dan tidak mencakup pembayaran untuk 
unsur-unsur lainnya dalam perjanjian (contohnya jasa dan biaya masukan). 

14. Dalam beberapa kasus, pemisahan pembayaran untuk sewa dengan pembayaran 
untuk unsur-unsur lainnya dalam perjanjian, mengharuskan pembeli untuk menggunakan 
suatu teknik estimasi. Sebagai contoh, pembeli mengestimasi pembayaran sewa dengan 
mengacu kepada suatu perjanjian sewa lain untuk aset yang dapat diperbandingkan yang tidak 
mengandung pembayaran untuk unsur-unsur lainnya, atau mengestimasi pembayaran untuk 
unsur-unsur lainnya dengan mengacu kepada perjanjian lain yang dapat diperbandingkan 
dan kemudian mengurangkan pembayaran ini dari total pembayaran berdasarkan perjanjian 
tersebut. 

15. Jika pembeli menyimpulkan bahwa pemisahan pembayaran secara andal tidak 
praktis, maka: 
(a) dalam sewa pembiayaan, aset dan liabilitas diakui pada suatu jumlah yang sama dengan 

nilai wajar1 aset yang telah diidentifikasi pada paragraf 07 dan 08 sebagai subjek sewa. 
Selanjutnya liabilitas dikurangkan ketika pembayaran dilakukan dan beban keuangan 
yang diperhitungkan (imputed finance charge) atas liabilitas diakui dengan menggunakan 
tingkat bunga pinjaman inkremental2 pembeli. 

(b) dalam sewa operasi, semua pembayaran dalam perjanjian tersebut diperlakukan sebagai 
pembayaran sewa sesuai dengan ketentuan pengungkapan dalam PSAK 30: Sewa, tetapi 
pembeli hams: 
(i) mengungkapkan pembayaran tersebut secara terpisah dari pembayaran sewa 

minimum dari perjanjian lain yang tidak mencakup pembayaran untuk unsur
unsur nonsewa, dan 

(ii) menyatakan bahwa pembayaran yang diungkapkan juga termasuk pembayaran 
untuk unsur-unsur nonsewa dalam perjanjian tersebut. 

TANGGAL EFEKTIF 

16. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada 
atau setelah ~anggal 1 Januari 2012. 

16A. Dikosongkan. 

KETENTUAN TRANSISI 

17. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 
memberikan panduan tentang penerapan perubahan kebijakan akuntansi yang timbul dari 
penerapan pertama kali suatu Pernyataan. Suatu entitas tidak diwajibkan untuk memenuhi 
ketentuan dalam PSAK 25 tersebut ketika pertama kali menerapkan PSAK 30: Sewa dan 
Interpretasi ini. Apabila entitas mempergunakan pengecualian ini, maka entitas menerapkan 
paragraf 06-09 dari Interpretasi ini untuk perjanjian yang telah ada pada awal periode sajian 
berdasarkan fakta dan kondisi yang ada pada awal periode tersebut. 

1 PSAK 30 menggunakan definisi "nilai wajar" yang berbeda dalam beberapa hal dengan definisi nilai wajar dalam PSAK 
68: Pengukuran Nilai Wajar. Oleh karena itu, ketika menerapkan PSAK 30 entitas mengukur nilai wajar sesuai dengan 
PSAK 30, bukan PSAK 68. 

2 yaitu tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 30: Sewa paragraf 04. 

-----------~-------------·------------------------------------------------------------------------------------------·------·-------------------------------·----------· 
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CONTOH ILUSTRATIF 

Contoh ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, ISAK 8 

CONTOH PERJANJIAN MENGANDUNG SEWA 

Fakta 

CIOl. Suatu perusahaan produksi (pembeli) membuat kesepakatan dengan pihak ketiga 
(pemasok) untuk memasok suatu kuantitas minimum gas yang diperlukan dalam proses 
produksi untuk suatu periode waktu tertentu. Pemasok merancang dan membangun suatu 
fasilitas yang berdekatan dengan pabrik pembeli untuk menghasilkan gas yang diperlukan 
serta mempertahankan kepemilikan dan pengendalian atas seluruh aspek signifikan operasi 
fasilitas tersebut. Perjanjian mengatur ha! sebagai berikut: 

Fasilitas secara eksplisit diidentifikasi dalam perjanjian, dan pemasok mempunyai hak 
kontraktual untuk memasok gas dari sumber lain. Akan tetapi, memasok gas dari sumber 
lain tidak layak secara ekonomik atau praktik. 
Pemasok mempunyai hak untuk menyediakan gas ke pelanggan lain serta memindahkan 
dan mengganti peralatan fasilitas dan memodifikasi atau memperluas fasilitas yang 
membuat pemasok mampu memasok gas. Akan tetapi, pada awal perjanjian, pemasok 
tidak mempunyai rencana untuk memodifikasi atau memperluas fasilitas. Fasilitas 
dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan pembeli. 
Pemasok bertanggungjawab atas pengeluaran untuk perbaikan, pemeliharaan, dan belanja 
modal. 
Pemasok harus selalu siap mengirimkan kuantitas gas minimum setiap bulan. 
Setiap bulan, pembeli akan membayar beban kapasitas tetap dan beban variabel 
berdasarkan produksi aktual yang digunakan. Pembeli harus membayar beban kapasitas 
tetap terlepas apakah pembeli mengambil produksi dari fasilitas. Behan variabel termasuk 
biaya energi aktual dari fasilitas yang jumlahnya sekitar 90% dari total biaya variabel. 
Pemasok menanggung kenaikan biaya yang timbul dari inefesiensi operasi fasilitas. 
Jika fasilitas tidak memproduksi kuantitas minimum yang ditetapkan, maka pemasok 
harus mengembalikan seluruh atau sebagian dari biaya kapasitas tetap. 

Penilaian 

CI02. Perjanjian tersebut mengandung sewa yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 
30: Sewa. Aset (fasilitas) diidentifikasikan secara eksplisit dalam perjanjian dan pemenuhan 
perjanjian bergantung pada fasilitas tersebut. Meskipun pemasok mempunyai hak untuk 
memasok gas dari sumber lain, namun kemampuannya untuk melakukan ha! tersebut tidak 
bersifat substantif. Pembeli mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas karena, berdasarkan 
fakta yang disajikan - secara khusus, fasilitas dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan 
pembeli dan pemasok tidak mempunyai renca~a untuk memperluas atau memodifikasi 
fasilitas - kecil kemungkinan satu atau lebih pihak selain pembeli akan mengambil lebih 
daripada jumlah yang tidak signifikan dari output fasilitas dan harga yang akan dibayar 
pembeli bukan merupakan harga kontraktual yang tetap per unit output atau bukan harga 
yang sama dengan harga pasar per unit output pada saat pengiriman output. 

CONTOH PERJANJIAN TIDAK MENGANDUNG SEWA 

Fakta 

CI03. Suatu perusahaan manufaktur (pembeli) membuat kesepakatan dengan pihak 
ketiga (pemasok) untuk memasok suatu komponen suku cadang tertentu yang diperlukan 
dalam proses produksi untuk periode waktu tertentu. Pemasok merancang dan membangun 
sebuah pabrik yang berdekatan dengan pabrik pembeli untuk memproduksi komponen suku 
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cadang tersebut. Kapasitas pabrik dirancang melebihi kebutuhan pembeli saat ini dan pemasok 
mempertahankan kepemilikan dan pengendalian atas seluruh aspek signifikan operasi pabrik 
tersebut. Perjanjian mengatur hal sebagai berikut: 

Pabrik pemasok secara eksplisit diidentifikasi dalam perjanjian, tetapi pemasok mempunyai 
hak untuk memenuhi perjanjian dengan mengirimkan komponen suku cadang dari pabrik 
lain yang dimilikinya. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan dalam waktu yang panjang, 
maka akan menjadi tidak ekonomik. 
Pemasok bertanggung jawab atas pengeluaran untuk perbaikan, pemeliharaan, dan belanja 
modal dari pabrik. 
Pemasok harus selalu siap mengirimkan suatu kuantitas minimum. Pembeli diharuskan 
membayar harga tetap per unit untuk setiap kuantitas unit yang diambil. Bahkan jika 
kebutuhan pembeli tidak mencapai kuantitas minimum yang ditetapkan, pembeli tetap 
membayar hanya sejumlah kuantitas aktual yang diambil. 
Pemasok mempunyai hak untuk menjual komponen suku cadang ke pelanggan lain dan 
pernah melakukan hal tersebut sebelumnya (menjual suku cadang di pasar komponen 
pengganti), sehingga diperkirakan bahwa pihak selain pembeli akan mengambil lebih 
daripada jumlah tidak signifikan dari komponen suku cadang yang dihasilkan pemasok. 

Penilaian 

CI04. Perjanjian tersebut tidak mengandung sewa dalam ruang lingkup PSAK 30: Sewa. 
Aset (pabrik) diidentifikasikan secara eksplisit dalam perjanjian dan pemenuhan perjanjian 
bergantung pada pabrik tersebut. Meskipun pemasok mempunyai hak untuk memasok 
komponen suku cadang dari sumber lain, namun pemasok tidak memiliki kemampuan untuk 
melakukan hal tersebut karena tidak ekonomik. Akan tetapi, pembeli tidak memperoleh hak 
untuk menggunakan pabrik karena tidak memiliki kemampuan atau hak untuk mengoperasikan 
atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan pabrik atau mengendalikan akses fisik 
terhadap pabrik tersebut, dan lebih dari kecil kemungkinan bahwa pihak selain pembeli akan 
mengambil lebih daripada jumlah tidak signifikan suku cadang yang diproduksi, berdasarkan 
fakta yang ada. Sebagai tambahan, harga yang dibayarkan pembeli adalah harga tetap per 
unit dari output yang diambil. 
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