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ABSTRAK 

Diah Pranitasari (I 000 070 023), Konsep Berkah Menurut Pandangan Para 
Pedagang Pasar Klewer. 
 Penelitian ini menitik beratkan pada pemaknaan berkah menurut para 
pedagang pasar klewer, dimana pasar klewer merupakan salah satu pasar yang 
terletak di daerah solo dengan berbagai macam budaya yang ada di Jawa. Dimana 
keberadaan Islam masih bercampur baur dengan budaya Jawa. Yang itu sarat dengan 
hal-hal mistis seperti tahayul, khurofat dan bid’ah. Budaya-budaya tersebut akan 
langsung mempengaruhi warga yang tinggal di Solo, khususnya para pedagang yang 
berjualan di Pasar Klewer, dan tidak sedikit dari mereka terlibat langsung dengan hal-
hal yang bersifat mistis. 

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah, pertama, 
Bagaimanakah konsep berkah menurut pandangan para pedagang Pasar Klewer?, 
kedua, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap konsep berkah menurut 
pandangan para pedagang Pasar Klewer? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimanakah konsep berkah menurut pandangan para pedagang pasar klewer dan 
untuk mengetahui bagaimankah tinjuan hukum Islam terhadap konsep berkah 
menurut pandangan para pedagang pasar Klewer. Penelitian ini tergolong kepada 
penelitian kualitatif dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan (field 
research). Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka untuk menjawab 
rumusan masalah yang pertama, dapat disimpulkan: (1) Para pedagang memandang 
berkah adalah sebagai sesuatu yang selalu diharapkan. Maksudnya disini banyak 
kebaikan didalam rizki yang mereka dapatkan, yaitu rizki yang diperoleh bermanfaat 
untuk banyak hal, yang itu membuat semua kebutuhan tercukupi. Untuk memperoleh 
suatu keberkahan, menurut pemaparan para pedagang, kuncinya adalah dengan selalu 
berbuat jujur dan yang penting menjalankan bisnis dengan cara yang halal. (2) 
Konsep berkah menurut pandangan para telah dipaparkan pada point nomor satu, 
yaitu berkah dipandang sebagai sesuatu yang selalu diharapkan, yang banyak 
mengandung kebaikan disetiap rizki yang mereka dapatkan, yang membuat semua 
kebutuhan tercukupi. Sehingga memunculkan ketenangan dan ketentraman. Syarat 
untuk memperoleh keberkahan adalah dengan selalu berbuat jujur dan mengutamakan 
prinsip bisnis yang halal menurut syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan dasar dalam 
mencari rizki yang halal yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 167 yang menyuruh kepada 
setiap muslim untuk mencari rizki yang halal dari jalan manapun. 
 
Kata kunci: Konsep Berkah, Pandangan Para Pedagang. 



1 
 

PENDAHULUAN 

I. LATAR BELAKANG MASALAH  

Orientasi keberkahan adalah sesuatu yang paling utama dalam setiap 

usaha yang dikerjakan Dalam berusaha berkah menjadi hal yang paling 

utama. Usaha yang dikerjakan, tidak hanya berputar masalah untung rugi 

dalam duniawi saja. Berkah sendiri merupakan dambaan setiap orang untuk 

mendapatkan ketentraman dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. 

Kedudukan berkah didalam setiap usaha menjadi hal yang paling utama 

karena berkah memberikan ketenangan dalam hati, keyakinan yang kuat akan 

kekuasaan Allah SWT. Selain itu, kemurahan berupa pertolongan Allah pun 

akan sangat mudah diperoleh dalam setiap aspek kehidupan. Begitu juga 

dengan kemudahan dalam beribadah, akan menjadi salah satu manfaat dari 

usaha yang berkah. Dan yang paling penting, keselamatan dunia akhirat 

menjadi jaminan dan janji Allah SWT pada setiap usaha yang dialiri oleh 

nilai-nilai berkah. Sedangkan berkah sendiri diartikan sebagai sesuatu yang 

tumbuh dan bertambah, sedangkan tabarruk adalah do’a seorang hamba atau 

lainnya untuk memohon berkah (Ammar, 2009: 705). Sedang harta yang 

berkah adalah harta kekayaan yang semakin mendatangkan kemaslahatan 

umat. Harta yang semakin mempererat tali rumah tangga, memperkukuh tali 

kasih dengan keluarga, tetangga, teman dan lain sebagainya. Harta yang 

berkah adalah harta yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. 

Pada umumnya, dalam masyarakat Indonesia terdapat keberagaman 

pendapat berkenaan dengan berkah, makna berkah, sebab berkah dan tolok 
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ukur berkah (http://rafiqjauhary.wordpress.com). Hal ini akan memicu 

terhadap penafsiran yang berbeda mengenai makna berkah itu sendiri dan 

berakibat pembiasan dalam makna berkah. Di dalam dunia Islam pun dewasa 

ini semakin jarang dibahas perihal yang berkenaan dengan berkah, sehingga 

makna berkah semakin sulit untuk diartikan. Seringkali orang menafsirkan 

berkah adalah sesuatu yang ketika kita meminta dalam waktu sekejab 

langsung dapat kita peroleh tetapi tidak seperti itu makna berkah yang 

sesungguhnya. 

Ada sekelompok orang yang memiliki persepsi yang salah berkenaan 

tentang berkah. Sekelompok orang memahami bahwa berkah hanya 

merupakan penghasilan yang diperoleh dari bekerja, dan hal ini tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. Sebagian yang lain berpersepsi bahwa mereka 

membolehkan memohon berkah dari sebuah telur yang dipecahkan dalam 

hajatan pernikahan, kembang tujuh rupa memberi manfaat yang dikalungkan 

di leher pengantin pria Atau justru akibatnya membuat orang mengecilkan 

makna berkah, penyebabnya hanyalah karena yang mereka ketahui berkah 

adalah satu porsi makanan yang lengkap dengan nasi dan lauk pauknya yang 

disebut‘berkatan’, mungkinkah keberkahan itu hanya milik para kiyai, atau 

tukang ramal, juru-juru kuncen kuburan, sehingga bila salah seorang dari kita 

memiliki suatu hajatan, ia datang kepada mereka untuk memperoleh berkah, 

agar cita-cita atau keinginan mereka tercapai (http:// 

rafiqjauhary.wordpress.com). Dalam kegiatan jual beli di pasar Klewer 

dijumpai pula pedagang yang menyisipkan selembar uang sebagai pancingan, 
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dimana pembeli tidak menyadari ada tambahan uang dalam kembalian, 

akibatnya uang yang dimiliki pembeli tersebut akan berkurang sedikit demi 

sedikit. kejadian tersebut sudah termasuk syirik dimana ada bantuan jin dalam 

hal ini. 

Melalui permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti konsep 

berkah dalam pandangan para pedagang pasar Klewer. Pasar Klewer 

merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Surakarta dan banyak 

memiliki keunikan, salah satu diantaranya pasar tersebut merupakan pasar 

tekstil terbesar di Jawa Tengah, sehingga menarik animo pedagang dari 

berbagai golongan untuk berdagang di Pasar Klewer. Selain itu juga 

mayoritas pedagang pasar Klewer beragama Islam, sehingga mendukung 

peneliti dalam penggalian informasi mengenai berkah. Secara geografis, letak 

pasar Klewer juga berdekatan dengan Masjid Agung Surakarta yang menjadi 

pusat keagamaan di wilayah tersebut sehingga diharapkan peneliti bisa 

menggali banyak informasi terkait berkah kepada pedagang yang berjualan di 

sekitar masjid. 

Hal ini merupakan sampel penelitian dari semua pasar yang ada di 

Surakarta  karena di Indonesia, dalam hal ini di Jawa dan daerah daerah lain 

pasti memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda mengenai pandangan mereka 

tentang konsep berkah. Kemudian dengan kekayaan  kultur budaya yang ada 

di Klewer membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian disana, maka 

penulis memberi judul penelitian dengan judul: Konsep Berkah Menurut 

Pandangan Para Pedagang Pasar Klewer, tujuannya adalah, yang pertama 
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untuk mengetahui konsep berkah menurut pandangan para pedagang pasar 

Klewer. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap konsep berkah  menurut pandangan pedagang pasar Klewer. Sedang 

manfaatnya, secara  teoritis, untuk mendiskripsikan mengenai penelitian yang 

penulis lakukan terhadap pedagang di pasar Klewer dan wawasan penulis 

dalam hukum Islam mengenai konsep berkah, untuk menambah bahan 

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa. Kemudian 

manfaat praktisnya adalah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak 

yang terkait dengan konsep berkah. 

 

II. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui konsep berkah menurut pandangan para pedagang 

pasar Klewer. 

2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep berkah  

menurut pandangan pedagang pasar Klewer. 

 

III. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), 

yaitu mencari data-data sehubungan dengan pokok permasalahan di 

lapangan. Pokok permasalahan ini adalah pandangan para pedagang pasar 

Klewer mengenai konsep berkah. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan 

bersumber dari sebagian pedagang pasar Klewer. 
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2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1998: 115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Klewer yang 

berjumlah 1804 orang, yang memiliki Surat Hak Pakai dan sekitar 650 

pedagang pelataran (Supriyanto, 2008: 13). 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari 

populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi 

(Azwar, 1998: 79). 

c. Teknik sampling 

Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah Cluster Sampling, 

yaitu unsur-unsur yang terdapat didalam masing-masing kelompok 

bersifat heterogen (Suparmoko, 1999: 46). Penelitian yang penulis 

angkat merupakan eksperimen yang sederhana, maka jumah sampel 

bisa antara 10 s/d 20 orang (Mustofa, 2000: 6). Penulis mengambil 

sampling sejumlah 20 orang, yaitu 5 pedagang kain, 5 pedagang baju, 5 

pedagang jajanan khas Solo dan 5 pedagang kaki lima. Sehingga 

keseluruhan berjumlah 20 orang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah dengan 

interview dan dokumentasi yang penulis lakukan di Pasar Klewer Kota 

Surakarta.  
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4. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data ini, penulis menggunakan pola pikir 

induktif dan deduktif, dimana induktif adalah teknik analisis yang 

berangkat dari fakta-fakta khusus (Hadi, 2004: 47). Penerapannya, penulis 

menganalisa persepsi atau keyakinan pada pedagang pasar Klewer untuk 

menimbulkan suatu kesimpulan tentang pandangan para pedagang pasar 

Klewer mengenai konsep berkah. Sedangkan deduktif adalah teknik 

analisis data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus (Hadi, 

2004: 47). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisa terhadap 

kesimpulan bersifat umum, bahwa persepsi  pedagang pasar Klewer sangat 

menentukan pemecahan masalah konsep berkah 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Makna Berkah dalam Islam 

Secara bahasa kata berkah berasal dari kata barakah dan birkah. Kata 

barakah dari akar kata baraka yang artinya menyudahi, sedangkan kata birkah 

artinya sumur. Namun yang lebih umum barakah diartikan sebagai suatu 

keagungan khususnya kaitannya dengan karunia atau kekuatan spiritual yang 

dianugerahkan oleh Tuhan (Glasse, 1996: 27). Maksud arti dari birkah yang 

bermakna sumur disini adalah sumur yang air nya tidak pernah kering sehingga 

bisa dipergunakan untuk memberi minum unta dan binatang ternak dan 

bermanfaat untuk kepentingan lainnya, sehingga airnya meski sedikit tetapi 

bermanfaat, disinilah makna berkah yang sebenarnya. 
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Makna berkah yang dipaparkan oleh para pedagang pasar Klewer dalam 

bab III (halaman 47) menjelaskan bahwa makna berkah adalah: 

a. Mampu mencukupi semua kebutuhan sehari-hari tanpa ada beban 

dibelakangnya, misalkan untuk mencukupi kebutuhan, kita tidak harus 

berhutang. 

b. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, misalkan nyekolahkan anak, 

anak menjadi patuh dan taat terhadap orang tua, menjadi sholeh dan 

sholehah. Berkah tidak harus berbentuk materi, bisa ilmu yang 

bermanfaat, bisa anak yang sholeh, bisa tali kekeluargaan yang erat, itu 

semua adalah termasuk berkah dari Allah. 

c. Sesuatu yang menjadikan tenang, tidak hanya materi (harta) tetapi juga 

berupa kesehatan dan kesempatan. 

d. Sesuatu yang mendatangkan ketentraman didalam keluarga, seluruh 

kebutuhan bisa tercukupi dengan baik. 

e. Sesuatu yang selalu diharapkan, maksudnya dalam setiap usaha selalu 

mengharapkan adanya keberkahan disitu. 

f. Sesuatu yang menjadikan seluruh kebutuhan bisa tercukupi, baik 

kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, kemudian ketika ada 

keberkahan kita mampu tenang dalam menghadapi segala macam 

musibah. 

g. Sesuatu yang menjadikan harta kita bermanfaat untuk banyak hal, 

untuk mencukupi kebutuhan, bisa menyekolahkan anak dan lain-lain. 
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h. Sesuatu yang kita peroleh dengan selalu berbuat jujur dan yang penting 

menjalankan bisnis dengan cara yang halal. 

i. berkah itu ketika kita berpenghasilan sedikit tapi mampu untuk 

mencukupi semua hal, misalkan bisa menguliahkan anak. 

Mengenai makna berkah ini, dari semua piont yang dipaparkan oleh para 

pedagang merupakan penjelasan yang kongkrit, yang telah dialami dan dirasakan 

oleh para pedagang dalam menjalankan bisnis berdagangnya dengan cara yang 

halal.  Sistem berdagang yang mengedepankan prinsip keberkahan dalam proses 

berdagang sehari-hari telah tercermin dengan menjalankan bisnis dagang yang 

hanya mengharapkan keridhoan Allah SWT. semata dan menjalankan bisnis yang 

benar sesuai yang disyari’atkan Islam. Yaitu dalam hal pembelanjaan rizki yang 

diperoleh, misalkan rizki yang diperoleh sedikit namun bisa mencukupi banyak 

hal, hasil yang diperoleh mendatangkan kebaikan dan ketentraman dalam 

keluarga. 

Secara konsep, pandangan para pedagang Pasar Klewer telah sesuai 

dengan makna berkah dalam bab II yaitu kebaikan yang bersumber dari Allah 

sama dengan halnya prinsip yang dipakai oleh para pedagang yaitu hanya 

mengharap keridhoan Allah SWT. dan menjalankan bisnis yang benar sesuai 

syari’at Islam. Point penting dari pemaparan yang disampaikan oleh para 

pedagang Pasar Klewer yaitu pedagang menyampikan makna berkah dengan 

mencontohkan terhadap kebiasaan baik yang mereka lakukan dan rasakan dalam 

kehidupan keluarga, misalkan datangnya kebaikan dalam keluarga: anak dapat 

sekolah dengan baik, anak menjadi patuh, tali kekeluargaan menjadi erat dan 

harta yang diperoleh mencukupi semua kebutuhan serta menjadi keluarga yang 

dapat bermanfaat untuk orang lain. 
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2. Hal-hal yang Membuat Harta Menjadi Berkah 

Dalam  bab II disebutkan bahwa hal-hal yang membuat harta menjadi 

berkah adalah mensyukuri segala nikmat, membayar zakat (sedekah), bekerja 

mencari rizki dengan istiqomah, bertaubat dari segala perbuatan dosa, 

menyambung tali silaturahmi, mencari rizki dari jalan yang halal, bekerja di pagi 

hari. 

Dalam bab III tidak ada pemaparan secara terperinci yang disampaikan 

oleh para pedagang pasar Klewer mengenai hal-hal yang membuat harta menjadi 

berkah seperti yang tertera dalam bab II. Namun dalam bab III disampaikan 

bahwa hal-hal yang membuat harta menjadi berkah adalah sebagai berikut: 

a. Usaha yang harus dilakukan untuk memperoleh harta yang berkah 

adalah dengan selalu bersyukur, jangan pernah mengeluh. 

b. Usaha yang harus dilakukan untuk mendapat harta yang berkah adalah 

kita harus banyak-banyak bersodaqoh, suka membantu orang yang 

kesulitan. 

c. Yang harus dilakukan untuk memperoleh harta yang berkah adalah kita 

harus senang dan ikhlas dalam bersodaqoh, lebih banyak bersyukur dan 

berdoa dengan selalu mengharap berkah dari Allah. 

d. Usaha yang harus dilakukan untuk memperoleh harta yang berkah 

adalah dengan selalu berbuat jujur dalam berdagang, menyampaikan 

apa adanya, menolong sesama yang membutuhkan bantuan. 

e. Dalam berdagang agar kita memperoleh harta yang berkah adalah 

dengan selalu berbuat baik menurut ketentuan Allah, misalkan jujur 

dalam berdagang, bisa dipercaya dan mampu memegang amanah. 
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Ditinjau dari pelaksanaan proses berdagang yang dipaparkan para 

pedagang Pasar Klewer mengenai hal-hal yang membuat harta menjadi berkah 

tidak terlepas dari hal-hal yang membuat harta menjadi berkah sesuai dengan bab 

II (mensyukuri segala nikmat, membayar zakar, menyambung tali silaturrahmi, 

mencari rizki yang halal, bekerja di pagi hari). Dalam bekerja atau mencari  rizki 

dengan jalan berdagang, pedagang selalu bersikap optimis, tidak pernah 

mengeluh dan selalu bersyukur terhadap apa yang diperoleh, kemudian dalam 

membelanjakannya tidak boleh melupakan yang namanya berzakat atau 

bersodaqoh dengan membantu orang lain yang sedang kesulitan. 

Selain itu menurut pedagang Pasar Klewer mengenai hal-hal yang 

membuat harta menjadi berkah yaitu selalu berbuat jujur dalam berdagang, 

menyampaikan apa adanya, bisa dipercaya serta selalu berbuat baik menurut 

ketentuan Allah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang 

membuat harta menjadi berkah (mensyukuri segala nikmat, membayar zakat, 

menyambung tali silaturahmi, mencari rizki dengan jalan yang halal, bekerja di 

pagi hari), secara konsep telah dilaksanakan oleh para pedagang Pasar Klewer 

dalam menjalankan bisnis berdagang sehari-hari, yaitu mencari rizki dengan jalan 

yang halal atau dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah SWT. yaitu dalam 

bentuk selalu bersyukur, senang dan ikhlas dalam bersodaqoh, membantu orang 

yang membutuhkan, mengedepankan kejujuran dalam bekerja, menyampaikan 

apa adanya atau bisa dipercaya serta selalu berdo’a untuk mengharap keridho’an 

Allah SWT. Itulah point penting yang disampaikan para pedagang Pasar Klewer 

mengenai hal-hal yang membuat harta menjadi berkah. 

3. Etika Membelanjakan Harta 
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Dalam bab II disebutkan bahwa etika dalam membelanjakan atau 

memanfaatkan harta adalah tidak berbuat mubazir, tidak menghambur-

hamburkan harta (boros), membelanjakan harta untuk kebaikan. 

Dalam bab III mengenai etika pemanfaatan harta tidak disebutkan secara 

terperinci oleh para pedagang pasar Klewer, hanya saja mereka menyampaikan 

hal-hal yang mereka anggap itu merupakan cara yang harus dilakukan untuk 

mempergunakan harta supaya menjadi berkah, diantaranya: 

a. Untuk membelanjakan harta supaya berkah adalah dengan 

mengawalkan bersodaqoh, kemudian membelanjakan sesuai dengan 

kebutuhan, tidak menghambur-hamburkan uang. 

b. untuk mencapai suatu keberkahan dalam mempergunakan harta kita, 

kita harus pandai-pandai memanaj sesuai dengan kebutuhan dan tentu 

saja kita harus selalu membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang 

bermanfaat. 

Apabila ditinjau dari nilai yang terkandung didalam etika memanfaatkan 

atau membelanjakan harta yang disampaikan oleh para pedagang Pasar Klewer 

dengan etika dalam memanfaatkan atau membelanjakan harta pada bab II maka 

ditemukan kesesuaian atau persamaan nilai yaitu: 

a. Tidak berbuat mubazir dengan membelanjakan harta sesuai dengan 

kebutuhan, sama-sama mempergunakan harta dengan seperlunya sesuai 

dengan kebutuhan, sehinggakebutuhan yang urgen dapat didahulukan 

dan tidak menimbulkan penyesalan akibat penggunaan harta secara 

berlebihan. 
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b. Tidak menghambur-hamburkan harta (tidak boros) dengan tidak 

menghambur-hamburkan uang, sama-sama berhemat, tidak 

menghambur-hamburkan uang sama halnya tidak menghambur-

hamburkan harta, harta yang dimiliki tidak hanya uang, melainkan  

seluruh barang-barang yang dimiliki artinya dalam hal ini menjaga, 

merawat, mempergunakan dengan baik terhadap barang-barang yang 

dimiliki juga termasuk kedalam hal tidak menghambur-hamburkan 

harta (tidak boros). 

c. Membelanjakan harta untuk kebaikan dengan membelanjakan harta 

untuk sesuatu yang bermanfaat, dalam hal-hal untuk kebaikan tentunya 

semua itu memiliki nilai yang bermanfaat, bermanfaat untuk diri 

sendiri, keluarga dan orang lain. 

Etika dalam membelanjakan harta menurut pemaparan para pedagang 

Pasar Klewer merupakan refleksi dari tindakan dan perbuatan mereka sehari-hari 

meskipun tidak sama persis, namun etika tersebut sejalan dengan etika dalam 

membelanjakan harta pada bab II dan inilah yang menjadi nilai penting terhadap 

etika yang dijalankan oleh para pedagang Pasar Klewer dalam etika 

membelanjakan harta. Tidak harus sama persis yang penting etika tersebut ada 

dalam perilaku sehar-hari para pedagang 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa konsep berkah menurut pandangan para pedagang 

Pasar Klewer akan dijelaskan pada pembahasan berikut: 
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1. Para pedagang memandang berkah adalah sebagai sesuatu yang selalu 

diharapkan. Maksudnya disini banyak kebaikan didalam rizki yang mereka 

dapatkan, yaitu rizki yang diperoleh bermanfaat untuk banyak hal, yang itu 

membuat semua kebutuhan tercukupi. Sehingga memunculkan ketenangan 

dan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat. 

2. Untuk memperoleh suatu keberkahan, menurut pemaparan para pedagang, 

kuncinya adalah dengan selalu berbuat jujur dan yang penting 

menjalankan bisnis dengan cara yang halal. 

3. Konsep berkah menurut pandangan para telah dipaparkan pada point 

nomor satu, yaitu berkah dipandang sebagai sesuatu yang selalu 

diharapkan, yang banyak mengandung kebaikan disetiap rizki yang 

mereka dapatkan, yang membuat semua kebutuhan tercukupi. Sehingga 

memunculkan ketenangan dan ketentraman. Syarat untuk memperoleh 

suatu keberkahan adalah dengan selalu berbuat jujur dan mengutamakan 

prinsip bisnis yang halal menurut syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan 

dasar dalam mencari rizki yang halal yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 167 

yang menyuruh kepada setiap muslim untuk mencari rizki yang halal dari 

jalan manapun. Jadi jelaslah bahwa konsep berkah menurut pandangan 

para pedagang pasar Klewer telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. 
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